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Bevezetés 

A  Szarvasi nevelési Tanácsadó munkatársaként évek 

óta foglalkozom a fejlődésben elmaradt, a hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetű óvodás és iskolás korosztállyal. 

Az iskolaérettségi vizsgálatok alkalmával, pedagógustár-

saimmal együtt megállapithattuk az iskolakészületlenség 

leggyakoribb okait. Családgondozói beosztásom révén pe-

dig alkalmam nyílt a gyermekek otthoni körülményeinek ás 

a családi nevelés jellegének megismerésére. A pszichés 

zavarok és magatartási panaszok okán kivül nagy érdeklő- 

déssel tanulmányoztam a gyermek anyanyelvi fejlődésére ha-

tó tényezőket. )r. Nagy József egyetemi tanár segitő irá-

nyitása alapján kezdtem szisztematikusan is foglalkozni 

az 5-6 éves gyermekek anyanyelvi retardációjának okaival 

és a kompenzálás lehetőségeivel. Ezt a feltáró és fej-

lesztő tevékenységet szeretném bemutatni dolgozatomban. 

;.;unkámban kitérek mindazokra a tényezőkre, amelyek a gyer-

meki személyiség fejlődését meghatározzák. Az öröklött 

adottságokra viszont csak olyankor utalok, amikor az az 

egyes óvodásoknál szükséges. Részletesebben tárgyalom a 

környezeti hatásokat és a nevelés-oktatás jelentőségét. 

A felvetett témák között központi helyet foglal el a csa-

ládi nevelés személyiség- és értelmi fejlesztő hatása, va-

lamint az anyanyelvi retardáció megszüntetését célzó kom-

penzáló tevékenység. 

Az anyanyelvi retardáció okainak feltárását kérdő-

ives módszerrel /a PREFER-ből/, valamint a szülőkkel és 
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az óvónőkkel folytatott explorációs beszélgetések alapján 

végeztük. A fejlesztésre szoruló csoportok tagjait a 

PREFER rendszerrel választottuk ki, amely "minősitő, irá-

nyitó és fejlesztő értékelésre egyaránt alkalmas. Az elért 

szinvonalat nemcsak minősiti, de a diagnózis birtokában 

lehetővé teszi a tervezést, illetve a szükséges tenniva-

lók elvégzését."/1/ Az 1982/83-as évben a családi nevelés 

irányításával folytattunk anyanyelvi fejlesztést. Dolgo-

zatomban ez az un. I. számu kisérleti kiscsoport, létszá-

ma; Si  munkatársam Kóczy Kálmánné óvónő és tanitónő volt. 

Az iskolaelőkészitő kompenzáló tevékenységet részidős kis-

és mikrocsoportos keretben végeztük 1983/84-ben. A kiscso-

portos keretben /II. sz. kisérleti csoportként jeldlve/ 

az Iskolaelőkészitő kompenzálás c. könyvben megjelent a-

nyanyelvi foglalkozások ütemtervének röviditett változa-

tát alkalmaztuk. A csoportmunka vezetője Kóczy Kálmánné, 

a létszám: cJ fő. A III. sz. /mikrocsoport/ csoportban az 

óvodai és a családi nevelés együttes hatását vizsgáltuk, 

a fent emlitett anyanyelvi foglalkozásokat és az otthoni 

fejlesztési lehetőségeket alkalmazva. A mikrocsoport lét-

száma: 5  fő, segitő óvónőm Tóth Jánosné. A családi anya-

nyelvi nevelés irányitásából, a kompenzálás eredményeiből, 

valamint az óvodai és családi nevelés összhangjából adódó 

következtetéseket az iskolai eredmények tükrében összeg-

zem. 
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I. "A család strukturális  és funkcionális változásainak né-

hány sajátossága  a gyermekek  nevelése  szempontjából "/2/ 

"A család ősi intézmény, amely évezredek óta vala-

mennyi kulturában létezik valamilyen formában. Olyan é-

letkeret, amelyben biológiai létünk megvalósul, pszichés 

fejlődésünk pedig alapvető jegyeit, individuális arcula-

tát bontja ki. A család az egyén és a társadalom közti 

közvetitő kiscsoport."/3/ 

Ernest W. Burgess szerint mig a multban a családi 

élet szeretetét a társadalmi normák, a közvélemény, a tör-

vény szabályozta, addig ma, a tagok közötti érzelmi kap-

csolat. 

Társadalmi szempontból a család legáltalánosabb fela-

datai  a következőkben összegezhetők: 

1. Az emberi élet fenntartása és ujratermelése biológiai 

és társadalmi értelemben. Ide sorolhatók "a családon 

belüli szexuális kapcsolatok és a generációk közötti 

biológiai viszonyok. "/ 4/ 

2. A létfenntartáshoz és az emberi erő reprodukciójához 

szükséges termelés, elosztás. Ennél a feladatnál, a 

társadalmi szempontból a családra háruló munkák elvég-

zése, valamint az otthoni tennivalók szervezése a lé-

nyeges. A teljesség kedvéért meg kell említeni a tár-

sadalmi munkamegosztásból származó anyagi javak elosz-

tását is. 

3. Az emberi kultura átvétele, fejlesztése és átadása 

érdekében az alábbi részfunkciók hárulnak a családra: 

a/ a hagyományok, szokások, ismeretek és értékrend- 



szerek átadása a gyermekeknek; 

b/ a társadalmi beilleszkedést és az emberi kapcsolatok 

kialakitását elősegitő szocializáció; 

c/ felkészités a társadalmi munkamegosztásban való rész-

vételre. 

A mai magyar családi életforma kialakulását a törté-

nelmi és társadalmi változások tükrében szeretném bemutat-

ni. Családtipusok a XIX. sz. közepétől a X1, sz. első har-

madáig Magyarországon  

1. A kis tulajdonnal rendelkező parasztcsalád. 

A tulajdonnal bíró parasztcsaládoknál a munkatevékeny-

ségben minden családtag részt vett. Darvas József sza-

vaival: "az egyre növekvő föld minél szélesebb határa 

jelentette a gazdagodó parasztságon belül az egyének 

értékét is." /5/ A nő családi státuszát az határozta meg, 

hogy mennyire volt képes eleget tenni családanyai fela-

datának, és milyen mértékben vette ki részét a közös 

munkákból. A gyermekek életkoruknak és nemüknek megfe-

lelően segitettek. A gazdálkodás és a háztartási munka 

alapelemeit apjuktól, illetve anyjuktól tanulták meg. 

Igy vált lehetővé, hogy "szüleik státusának folytatói 

legyenek." 

Hazánk néhány vidékén funkcionált még . az un. nagycsa-

lád. A család vezetője általában az apa volt, ő szer-

vezte a családi munkamegosztást, intézte a hivatalos 

ügyeket, sőt az erkölcsi normák betartatása is felada-

tai közé tartozott. 

Összefoglalásul megállapithatjuk, hogy a kisárutermelő 



parasztcsalád átadta gyermekeinek a gazdálkodás tudni-

valóit, valamint a munkával és az általános magatartá-

si szokásokkal kapcsolatos normákat. A társadalmi be-

illeszkedést és a szocializációt főleg a családon ki-

vüli közös munkákban sajátították el. 

2. A kereskedőcsalád 

A kereskedőcsalád már csak részben nevezhető gazdasági 

egységnek. A kereső tevékenységben már nem vett részt 

minden családtag, de szinte törvényszerüen a legidősebb 

fiu lett az apa üzlettársa, majd az örökébe lépett. A 

speciális munkát már csak részben tudta családon belül 

elsajátitani, ezért iskolába járt, és más kereskedők-

nél tanult. A lányok általában előnyös házassággal igye-

keztek erősiteni a család anyagi helyzetét, a kisebb 

fiuk pedig tanultságuk révén az értelmiségi rétegbe ju-

tottak. Ezekben a családokban is igen szoros a családi 

összetartás és a felelősségvállalás, de megjelenik a 

szülői házon kívüli munkavállalás szükségessége, igy 

megteremtődik a családról való leválás lehetősége is. 

3. A proletárcsaládnak három tipusa ismeretes. 

A proletárcsaládok kialakulása - a gazdasági és társa-

dalmi fejlődésnek megfelelően - a ÁIA. sz. végére és 

a A.L.  sz. elejére esett. A munkás elvesztve tulajdonát, 

kénytelen volt eladni munkaerejét, igy t elj esity e a 

társadalmi munkamegosztásból ráháruló feladatokat. A 

családon belül csak a "szolgáltatás-fogyasztás" jelleg 

maradt meg. 

A proletárcsaládok legfejlettebb változata a szerve_ 
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zett munkásság forradalmi rétegében. funkcionált. 

A családon belüli hierarchia meghatározójává a kereset 

mértéke vált. A nevelésben uralkodó tekintélyelv is 

ezen alapult. A gyermekek a megélhetés érdekében már 

fiatalon munkát vállaltak, igy a családon belüli füg-

gőségi viszonyok meglazultak. Az anya szerepe és a csa-

ládi munkamegosztás aránya a nő munkavállalásának függ-

vénye volt. 

A család igyekezett gyermeke számára biztositani a vé-

delmet, megtanitani őt a munka szeretetére, és segi-

tett kialakitani benne a munkásság osztályöntudatát. 

A gyermekek személyiségfejlődésére, de főleg szociali-

zációjára a munkahelyi közösség hatott a legjobban. 

Az a,rárrroletár-családban még éltek a paraszti csalá-

di hatások, fő céljuk még mindig a földtulajdon visz-

szaszerzése. A régi patriarchális családi viszonyok bi-

zonyos mértékben élők, mert a mezőgazdasági /paraszti/ 

bérmunkások "családi munkaszerkezetben" tevékenykedtek. 

A gyerekek hamar kikerültek a családi közösségből, hogy 

keresetükkel levegyék az anyagi terhek egy részét szü-

leik válláról. A korai családi leválás miatt inkább a 

munka-környezetformáló hatása a domináló. 

A férj és feleség közötti viszony a tekintélyelven a-

lapult, viszont a családon belüli teherviselés szinte 

azonos mértékü, tehát ez az egyenlőség érvényesült az 

otthoni döntésekben is. 

A munkásosztály harmadik csoportját "beilleszkedőknek" 

nevezi h. has Judit. ragjai, főleg a városba került ag- 



rárproletáriátus soraiból kerültek ki a X. sz. 30-40-

es éveiben. Igyekeztek biztositani gyermekeik anyagi 

ellátottságát, sőt bizonyos foku polgári törekvéssel 

is jellemezhetők. A szülői tekintély formálissá vált. 

A nők többsége nem dolgozott, a család irányitója volt. 

4. A "történelmi nemzetfenntartó középosztály" elnevezés 

a két világháboru közti uralkodó osztálytól származik. 

Az emlitett középosztály tagjai az állam ideológiáját 

támogató  hivatalnok-értelmiségi, jogászi és tanitói 

munkakörben dolgoztak. Gyermekeik bizonyos állami tá-

mogatást élveztek /pl. ösztöndij/, amely lehetővé tet-

te továbbtanulásukat. L réteg a hagyományos elvemen a-

lapuló családban élt. A családfő szerepét az apa töl-

tötte be, az anya nem dolgozott, hanem a kispolgári 

életforma biztositására törekedett. 

A városihoz hasonló középréteg mása, vidéken is megta-

lálható. Ok a kisvárosi, falusi körülmények között fo-

gadták el és támogatták"az államfenntartó normákat" 

/vidéki jogászok, tanitók stb./. "A társadalmi válto-

zás szele eltérő életutra és életvitelre késztette a 

felnövekvő generációt, és a bekövetkezett társadalmi 

változás megtagadta e családtipus vallott értékrend-

jét. z nem jelenti azonban azt, hogy a tárgyalt csa-

ládtipus életformájának bizonyos jellemzői: a vágyott 

és vallott erkölcsi elvek eltérései, a látszatok fenn-

tartásának követelménye, a hatalomra jutás vágya, a 

konforaitás hasznosnak vallott és hitt normái ne élné-

nek tovább spóráiban, részben a fent ábrázolt családok 
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utódjainál, másrészt más rétegekbe átszivárogva" (6 ' 

A következő alfejezetben a női munkavállalás családra gya-

korolt hatásáról szeretnék összefoglalást nyujtani. 

A női munkavállalás családra gyakorolt hatása 

E. Sullerot: A női munka története és szociológiája 

c. müvében történelmi áttekintést nyujtott a női munkavál-

lalásról. Az ókorban és a középkorban a társadalmilag le-

becsült munkát inkább a nők végezték, felszabaditva ezzel 

a férfiakat a szellemi tevékenység javára. 

Marx Tőke c. müvében olvashatunk arról, hogy a korai 

kapitalizmusban a tőkések a bérek letörése és a profit nö-

velése érdekében nagy létszámu olcsó női munkaerőt foglal-

koztattak. A technika fejlődésével a szakképzetlen munka-

erőszükséglet csökkent, de megnövekedett a szakemberszük-

séglet. Ebből következik, hogy a női munkaerő vált fölös-

legessé. Kulcsár Kálmán szerint pedig: "a magasabb fej-

lettségi szint, amely általában magasabb iparosodással 

jár együtt, részben éppen a modernebb, automatizáltabb, 

termelékenyebb ipar miatt is kevésbé vonja el a női munka-

erőt éppen abból a korosztályból, amely a család vonatko-

zásában a legjelentősebb. "7/ 

Napjaink női munkavállalásának konkrét okairól és a 

családra gyakorolt hatásáról H. Sas Judit 1969-es Békés 

megyei életmódvizsgálata alapján szeretnék szólni. 

Békés megye kis termelékenységü, extenziv jellegü i-

parral rendelkezik. Sok nő, aki nem vállal munkát, dönté-

sét a munkaalkalom hiányával indokolja. Ez a megállapitás 

valóban érvényes a szakmával nem rendelkező, alacsony is- 



kolai végzettségüekre. Érdemesebb az otthoni háztáji gaz-

daságban tevékenykedniük, mert ez a munka jövedelmezőbb, 

sőt közben elláthatják háztartási teendőiket, és biztosit-

hatják gyermekeik felügyeletét, nevelését. 

A nők otthon maradásának oka lehet a sok gyermek is, 

akiről az anyának kell gondoskodnia. Ismeretesek a gyermek-

elhelyezés nehézségei. Országosan, különösen a bölcsődei 

és a napközis elhelyezés nem megfelelő. Örvendetes tény vi-

szont, hogy Békés megye a bölcsődei és az óvodai ellátott-

ság tekintetében az alföldi megyék viszonylatában az első 

helyen áll. A gyermekek  szempontjából  az emlitett tény igen 

lényeges, mert "az óvoda a kisgyermekek nevelődése, szocia-

lizálása, a további életük társadalmilag egyenlő feltéte-

leinek kialakitása szempontjából elengedhetetlen". /8/  

A Békés megyei óvodáztatási adatokat az 1969 és 1982-es 

intervallumban közlöm, a fejlődés illusztrálása érdekében. 
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Az elutasitott gyermekek száma: 

1969-ben: 700 /6,6 jó/ 

1979-ben: 1263 /6 	'/ 

1980-ban: 1112 /5,2 7/ 

1981-ben: 506 /2,5 J/ 
1982-ben: 255 /1,3 I/ 

összességében tehát megállapitható, hogy megyénk óvodáz-

tatási adatai kiemelkedően jók. /Néhány országos adatot 

dolgozatom mellékletében közlök./ 

H. Sas Judit felmérése alapján, Békés megyében a fe-

leségek 49,8 %-a folytatott kereső foglalkozást, 45,9 /e-
uk háztartásbeli és 4,3 4-uk nyugdijas. A férfiak 85,4 I-a 

kereső, 14,6 4-a nyugdijas. Szakképzettséggel a feleségek 

70 ó-a, a férfiak 45 I-a nem rendelkezett. A számadatok 

egyértelmüen igazolják, hogy a nők munkavállalási és szak-

képzettségi aránya jóval kevesebb a férfiakénál. A család-

fő férfiak és a feleségek iskolai végzettsége között is 

nagy a különbség. 	 /10/ 

Férfiak 

A 
Nők 

I 
Nők a férfiakhoz 

képest 

Nem végezte el a 
8 osztályt 52,8 54,1 + 1,3 

8 osztályt végzett 20 27,5 + 7,5 

8 osztálynál többet 27,2 18,4 - 8,8 

Ebből egyetemet 8 3,4 - 4,6 
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A nők munkabére is lemarad a férjeké mögött. A nők fent em-

litett hátrányos megkülönböztetése ellenére mégis vannak 

olyan motiváló tényezők, amelyek munkavállalásra késztetik 

őket. 

1. A család gazdasági-anyagi helyzete miatt sok feleség és 

anya kényszerül munkavállalásra, hogy keresetével hoz-

zájárulhasson a családi összjövedelem emeléséhez. Külö-

nösen azokban a családokban van erre szükség, ahol a me-

zőgazdasági munka nem járul hozzá a család megélheté-

séhez. 

2. A nők egy része a kiszolgáltatottság megszüntetése és 

az anyagi függetlenség érdekében vállal munkát. Családi 

státuszában igy egyre inkább beleszólási jogot nyer a 

család ügyeibe. 

3. sokan azért mennek el dolgozni, hogy kiléphessenek a 

családból. Kényszeritőnek érzik az otthoni bezártságot, 

társadalmi kapcsolatokra vágynak, amelyben a munkatár-

sakkal eltöltött idő, a bő információ áradat szélesebb 

látókört, igényességet és magasabb kulturáltságot ered-

ményez. 

4. A legértékesebb munkavállalási motiváció a munka-, szak-

ma- és hivatásszeretet. Meghatározó szerepü a munka tár-

sadalmi hasznossága és elismertsége is. Ebbe a körbe 

főleg a szakmával rendelkező, illetve főiskolai és egye-

temi végzettségü nőket sorolhatjuk. 

A fentebb felsorolt munkavállalási motivumokat vizsgálhat-

juk a férj és a feleség beosztása és iskolai végzettsége 

függvényében is. 
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A társadalmi viszonyok fejlődésével természetesen nem ma-

radnak változatlanok a családi-házassági viszonyok sem. 

A  család formája, felépitményjellegénél fogva minden kor-

ban függvénye annak a történelmi időszaknak, amelynek a 

viszonyai között létezik. H. Sas Judit 1970-ben a követ-

kező családtipusokat állapitotta meg Békés megyében: hete-

rogén falusi család, alacsony iskolázottságu - kvalifiká-

cióju munkáscsalád és az értelmiségi család. Napjainkban 

viszont kialakulóban van az ugynevezett dolgozói család-

tipus. 

A heterogén falusi családokban, a munkaszervezet alig 

változott, mert a család és a termelés nagy mértékben egy-

beesik. Az  asszonyok a háztartási munkát és a család ellá-

tását végzik, kötelességük a háztáji gazdasági tevékenység 

is. A férfiak vagy a mezőgazdaságban, vagy az iparban dol-

goznak. Gyermekeiket főleg hagyományosan nevelik, de a ve-

lük kapcsolatos életcél megváltozott. Az apa igyekszik 

biztositani az anyagi szükségleteket, az anya pedig neve-

li a gyerekeket. Tanulási lehetőségüket biztosítják, tár-

sadalmi emelkedésüket segitik. 

Az alacsony iskolázottságu-kvalifikációju munkáscsa-

ládok igen alacsony életszinvonaluak. A nők is kénytelenek 

munkát vállalni a család anyagi biztonsága érdekében. Az 

asszonyok többsége szakképzetlen munkaerő, fizetése ala-

csony, ezért 28-30 -uk a monoton rutinmunkát kényszernek 

érzi. Gyermekeiket a munka szeretetére nevelik, ha megfe-

lelőek képességeik, akkor segitik továbbtanulásukat. Külö-

nösen a szakmatanulást értékelik, hogy gyermekük feljebb 
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kerülhessen a munkahierarchia lépcsőjén. 

Az értelmiségi családokban "érvényesül legkevésbé a 

hagyománynak és a szokásoknak a megkötő ereje. Itt a leg-

nagyobb arányu az egymás kimélése és az önkimélés." /12/ 

A családon belüli változás fő oka a család magas kulturá-

lis szintje és a nők hivatást jelentő munkája. Gyermekeik 

nevelését fontos feladatnak tekintik, segitik személyiség-

fejlődését, és hozzájárulnak iskolai teljesitményük emel-

kedéséhez. A kialakulóban lévő dolgozói családtipusban a 

családi viszonyok alapját az emocionális kapcsolatok al-

kotják, életszemléletüket a racionalitás jellemzi, gyerme-

keikkel szembeni elvárásaik magasak. 

Nem lenne teljes a Békés megyei családtipusok felso-

rolása, ha nem emliteném a cigánycsaládokat. _,Jegyénkben 

az 1981-es felmérés szerint 9316 cigány él, a lakosság 

2,2 4-a. A közöttük lévő társadalmi, tudati, magatartási 

és anyagi eltérések alapján a következő családtipusok funk-

cionálnak körükben: 

a/ A beilleszkedettek 

Életkörülményeik, erkölcsi magatartásuk és munkához való 

viszonyuk kielégitő. Pedagógiai tájékozottságuk szegé-

nyes, de gyermekeiket segitik abban, hogy szüleiknél 

különbek legyenek. 

b/ A beilleszkedésben lévők 

Munkahelyüket gyakran változtatják, magatartásuk sok-

szor nem felel meg a társadalmi elvárásoknak. Gyerme-

küket nem ösztönzik a tanulásra, csak az a fontos, hogy 

mielőbb keresővé váljon. 
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c/ A hagyományos cigány életmódot élők 

Állandó munkahely hiányában anyagi bizonytalanságban él-

nek. Gyermekeiket csak kényszer hatására küldik óvodá-

ba vagy iskolába. A pedagógusok és az ifjuságvédelmi 

szakemberek részéről a velük való foglalkozás szaksze-

rű, tapintatos pedagógiai hozzáértést igényel. 

Pártunk és kormányunk körültekintően foglalkozik a ci-

gányság sorsával. A kormány 2014/1964. számu határozatában 

külön pénzösszegeket f orditott a cigány lakosság lakáskö-

rülményeinek megjavitására. Engedélyezte a házépitési köl-

csönt a legalább egy évi folyamatos munkaviszonnyal rendel-

kezőknek. A Minisztertanács 1016/1972. /VII. 12./ számu ha-

tározata értelmében biztositani kell a hátrányos helyzetű 

cigány gyermekek gyermekintézményi elhelyezését, mert a csa-

lád nem közvetitheti számukra a kivánt társadalmi követel-

ményrendszert. isszehasonlitással bizonyitott, hogy az óvo-

dai nevelésben részesültek 90 ó-a megállja helyét az isko-

lában is. A müvelődési miniszter 1970-ben kiadott utasítá-

sa értelmében a korlátozott óvodai férőhellyel rendelkező 

helységekben iskolaelőkészitő tanfolyamokat szerveznek szá-

mukra. Sok fontos nevelési és  oktatási kérdés szóba kerül-

hetne még a cigány gyerekekkel kapcsolatban, de ezekre ké-

sőbb, főleg a kisérleti csoportokban tárgyalt konkrét ese-

teknél fogok hivatkozni. A család történelmi megközelité- 

sü tárgyalásánál szót kell még ejteni a családon belüli 

munkamegosztásról, a női munkavállalás függvényeként. 

A családon belüli munkamegosztás mögött "a családtagok csa-

ládban betöltött helye, egymás közötti valóságos viszonya 
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az irányitásban, a családi döntésekben, a család hatalmi 

szerkezetében való helye, részvétele, lehetősége huzódik 

meg." /13/ A gyermek személyiségfejlesztése szempontjából 

az érzelmi, értelmi kultura családon belüli alakitása a 

lényeges. A tradicionális munkamegosztást erősen befolyá-

solják a következő tényezők: 

- a feleség munkavállalása; 

- a munkavállalás inditéka; 

- a család kulturális és anyagi szinvonala. 

H. Sas Judit szerint a dolgozó nők családjának csak 39,9 /.- 

ában találhatunk arányosabb teherviselést, a többiekében csak 

a feleségek végzik az otthoni háztartási tevékenységet. 

"A női munkavállalás tehát módositja a családon belüli mun-

kamegosztást, de alapjaiban nem változtatja meg azt, hi-

szen ezen családok többségében is a nőre marad a házon be-

lüli tevékenységek zöme." /14/ A családi munkamegosztást 

vizsgálhatjuk a feleségek iskolai végzettsége függvényé-

ben, ami jelentősen összefügg a munkavállalás inditékával 

is. 

A családi munkamegosztás alakulása a feleség iskolai 

végzettsége szerint /a családok o-óban/ /15/ 

A feleség iskolai végzettsége szerint 

6 ált. 	8 ált. érettségi 	egyetem 

A tevékenységek 
több családtag 
közt oszlanak meg 

21,3 	37,4 	53,5 	62,6 



- 19 - 

A család kulturális anyagi szinvonala különösen nagy ha-

tással van a munkamegosztás szinvonalára. 

A családi munkamegosztás alakulása a család kulturális 

szinvonala szerint 	/16/ 

	

Kulturálisan Alacsony 	és kie- 

slesett csa- kulturális melkedően ma-

lád 	szinvonalu gas kulturális 

	

család 	szinvonalu 

család 

A tevékenységek több 
családtag közt osz- 	13,7 	16,7 	54 
lanak meg 

A családra háruló 

munkák többségét 

a felesági végzi 

86,3 81,3 	46 

A következő fejezetben a családi nevelés jellemzőit fogom 

ismertetni.  

II. 	mai család  nevelési problémái, a  családi nevelés 

tipusai 

"A családszociológia egyik legáltalánosabban elfoga-

dott tétele szerint a család egyik legfontosabb funkciója, 

hogy tagjainak intim közösséget biztosítson. r,gyetlen más 

társadalmi csoportban sem adottak az érzelmi élet elmélyü-

lésének lehetőségei olyan mértékig, mint a családban." /17/ 

A családi intimitás tételét elsőként l'+illiam F. Ogburn 

fogalmazta meg. A családok XX. századi változását olyan szem-

pontból vizsgálta, hogy hagyományos funkciójukat milyen mér- 



- 20 - 

tékben adták át a szervezett oktatási-nevelési intézmé-

nyeknek. Az érzelmi élet központjának viszont továbbra is 

a családot tartotta. 

Ogburn elméletétrnest W . Burgess fejlesztette to-

vább. "A család változásában a legfontosabbnak azt látta, 

hogy mig a multban a családi élet menetét a társadalmi 

normák, a közvélemény, a törvény szabályozta, addig ma ezt 

a családtagok közötti kölcsönös érzelmi kapcsolat és egyet-

értés határozza meg." /18/ Burgess szerint igen lényeges, 
hogy a családtagok kölcsönös szeretetben éljenek, a csa-

ládi döntések demokratizmusa biztositott legyen, és min-

dent megtegyenek a családtagok személyiségfejlődéséért. 

Az intim családi kapcsolat  csak az egyéniség autonómiájá-

nak tiszteletben tartásával lehetséges. 

A funkcionalista irányzathoz tartozó családszocioló-

gusok inkább a család védelmet nyujtó feladatát hangsu-

lyozzák. "rarsons szerint a házasságban az érzelmi kapcso-

lat intenzivvé válásához az alapot a gyermek adja meg: a 

szülők közös felelőssége, aggódása, öröme tere mti meg a 

házassági szolidaritást, tartósitja a romantikus vonzó-

dást." /19/ hasonló elvet vall William J. Goode, amikor 

az életben elszenvedett vereségek gyógyitási lehetőségét 

csak a családban érzi biztositcttnak. Robert  P.  Winch, a 

család érzelmi erőforrását annak reprodukciós funkciójából 

eredezteti. 

A fent felsorolt elképzelések foglalkoztatják a köz-

gondolkodást is, de mélyebben vizsgálva ezeket, beláthat-

juk, hogy irreálisan magas elvárásokkal állunk szemben. 
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"A család biztonságot adó, feszültséglevezető feladatokat  

hosszabb időn át csak akkor tud ellátni, ha minden téren 

kialakul a kölcsönösség, a családtagok nem kívánnak egy-

mástól olyat, ami akadályozná a másik fejlődését." /20/ 

A valóságos helyzet pedig igy foglalható össze: a család-

tagok közötti interakciók és magatartásformák pozitiv ér-

zelmi közlést közvetitenek, de csak abban az esetben, ha 

"a családtagok közötti viszonyt az egymás iránti bizalom, 

a teljes őszinteség, a nyiltság és a kölcsönös közlékeny-

ség" jellemzi. /21/ 

A továbbiakban a család szocializációs feladataira 

szeretnék utalni. "A szocializáció a társadalomba való 

beilleszkedés folyamata, amelynek során az egyén megta-

nulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az 

együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedé-

si módokat." /22/ Buda Béla szerint,a szocializáció lé-

lektani szempontból a személyiségfejlődés társadalmi ve-

tülete. A családot az egyén és a társadalom közti "közve-

titő kiscsoportnak" tekinthetjük, amely a születéstől 

kezdve hat a fejlődő gyermekre. A biológiai gondozáson 

tul biztositja számára az éréshez és a fejlődéshez elen-

gedhetetlen feltételeket. r;rzelmi biztonságot nyujt, vi-

selkedési és magatartási szerepmintákat ad. "Közvetitő 

kiscsoportként" megvalósitja "a családi és társadalmi ér-

tékrendszereié beépitést, és igy optimális esetben elő-

késziti a felnövő egyént arra, hogy teljes értéküen részt 

vegyen a társadalom müködésében." /23/ A fenti feladatkö-

rökre épül a szoktatás, a tadatos nevelés, az ellenőrzés, 
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fegyelmezés ős jutalmazás. 

A  család. "kettőse ezetésii" kiscsoport, amelyben az 

apa az instrumentális vezető. Intézi a család ügyeit, gon-

doskodik anyagi  jólétéről.  Az anya az expressziv-emotiv 

vezető, akinek legfőbb hivatása az érzelmi kapcsolatok és 

a családi harmónia fenntartása, megőrzése és gazdagitása. 

Tudományos kísérletek és megfigyelések egész sora bi-

zonyitja, hogy "a harmónikus anya-gyermek kapcsolatban ki-

alakuló szeretet minden későbbi érzelmi kontaktus ősi mo-

dellje." /24/ Az anya-gyermek kapcsolat meghatározója a 

szülés utáni együttlét. Az anya szempontjából ez olyan 

" szenzitiv periódus, amelynek ingere a gyermek testi érin-

tése." /25/ 

Wallon szerint, a csecsemő élete első hónapjában az 

anyjával "fizikai és érzelmi szimbiózisnak" nevezett kap-

csolatban él. Moris a csecsemő első hat hónapját az "ölelj 

át szorosan" korszaknak nevezi. "A harmonikus anya-gyermek 

kapcsolatban kialakuló szeretet minden későbbi érzelmi kor-

taktus ősi modellje." /26/ Három éves kor körül már elegen-

dő az anya biztonságot nyujtó közelsége, ez az un. "tegyél 

le" korszak, majd a serdülőkorban bekövetkezik a "hagyj 

békén" időszak. 

Ismeretesek az un. anyahiány betegségek, kialakulásuk 

okait R. spitz kisérletei szemléltetik. Az anyahiány be-

tegségnek két jellegzetes tünete van: a depresszió  ős a 

hospitalizmus. 

Dolgozatom témája miatt inkább az anya-gyermek kap-

csolat zavarainak későbbi hatására, a személyiség- ős vi- 
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selkedészavarokra kell utalnom. ezek mindegyike nagy hatás-

sal van a szocializáció milyenségére, Serdülő- és felnőtt 

korban pedig hajlamositó tényezői a társadalomellenes ma-

gatartásnak. 

A nem megfelelő anyai magatartás jellemző tünetei a 

következők: érzelmi depriváció, tulzott aggodalmaskodás, 

valamint az elkényeztető ás büntető magatartás váltakozta-

tása. 

Az érzelmi depriváció az anyai szerepre még éretlen 

vagy a személyiségfejlődésükben megrekedt nőkre jellemző. 

Képtelenek a gyermek érzelmi elfogadására, szinte tárgy-

ként kezelik, gondtalanabb életvitelük akadályozóját lát-

ják benne. Az anya türelmetlensége, ideges viselkedése mi-

att a gyermek nyűgös, sirós és betegségekre fogékonyabb. 

x szegedi Ifjusági Ideggondozó Intézet évekig vizs-

gálta a 20 éven aluli anyák és gyermekeik helyzetét. Az 

anyák többsége is problémás családban nevelkedett, ezért a 

szülőkhöz fűződő pozitiv érzelmi kapcsolat hiánya az er-

kölcsi követelményrendszerükben is tükröződött. serdülőko-

ri lázadásuk egyik formája a kikényszeritett önállóság, a-

mely felelőtlen partnerkapcsolatokba sodorta őket. Házas-

sági okként sok esetben az előrehaladott terhesség szolgált. 

A fiatalon kötött házasság és a gyermekszületés miatt nem 

tudták befejezni tanulmányaikat, nem szereztek szakmai ké-

pesitést. A körülményeikből adódó általános elégedetlenség 

a  gyermekükkel szembeni türelmetlenségben nyilvánult meg. 

Ezek az anyák éretlenek a szülői szerepre, gyermeküket pe-

dig felesleges tehernek érzik. A vizsgált 200 gyermekre vo- 
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natkoztatva a következő adatok jelentek meg a Pedagógiai 

Szemlében. 

A 200 gyermekkel kapcsolatos panaszok megoszlása 
/27/ 

a gyermekek 
száma A vizsgálat eredménye 	Százalékos megoszlás 

	

14 	értelmi elmaradottság, 	7 lo 

fogyatékosság 

	

54 	részterületek elmaradása 	27 % 

	

28 	eszméletvesztés 	14 % 

	

104 	magatartási problémák 	52 /o 

200 	 100ró 

A szülési ártalomhoz és a születéskor meglévő hátrányokhoz 

még környezeti ártalom is járul. 

Ezek: a nem megfelelő anya-gyermek kapcsolat; 

a gyermek körüli felnőttek cserélődése; 

a gyermek helyének gyakori változása. 

A magatartási problémák fajait külön is vizsgálták: /28/ 

Enurézis 	19,2 

.;jszakai felriadás 	17,3 ó 

Beszédzavar 	11,5 

Hypermobilitás 	28,8 % 

Agresszivitás 	5,8 b 

Hibás automatizmusok 	7,8 % 

Alt.  neurotikus panasz 	3,8 % 

Tanulási nehézségek 	5,8 ó 

100,0 %ó 
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Az anyák egy részére általában a tulzott aggodalmaskodás 

jellemző, amellyel szorongást, feszültséget sugározhat 

gyermekébe. A fokozott féltéssel állandóan akadályokat 

állit gyermeke elé, szinte minden tevékenységét frusztrál-

ja, önállósulását megneheziti. A következetlen anyai maga-

tartás a kényeztetés és a büntetés váltakoztatása. A gyer-

mek nem élheti át az anyai szeretet biztonságot nyujtó él-

ményét, ezért ambivalens módon kötődik környezetéhez. Fo-

kozottan ragaszkodik anyjához, fél az önállósulástól, mert 

ez számára az anya elvesztésével egyenlő. Lz a függőségi 

konfliktus később a társas kötődésekben sok problémát okoz-

hat.  

Számtalan kutatási eredmény alapján /Mahler, Spitz, 

Katz/ megállapitható, hogy az énkép kialakulására is nagy 

hatást gyakorol az anya-gyermek kapcsolat. Az énkép "azok-

nak a jellemző vonásoknak az összefüggése, amelyet az e-

gyén önmagának tulajdonit." /29/ A csecsemőkorban a gyer-

mek akkor jut pozitiv énképet támogató információk birto-

kába, ha alapvető szükségleteit kielégitik. Káros hatásu 

minden olyan élmény, ami a bizonytalanság érzését eredmé-

nyezheti. Tehát az énkép formálódása az anyai gondoskodás-

tól,később pedig a neveléstől függ. 

Bandura az énkép jellemzőinek kialakulásánál a szo-

ciális tanulást tartja lényegesnek, mert "a gyermekek ugy 

vélekednek önmagukról, aszerint viszonyulnak jó vagy rossz 

tulajdonságaikhoz, ahogyan ezt szüleiktől látják." /30/ 

Feninchel szerint ennél mélyebb folyamatról, azonosu-

lásról van szó. Ugyanis, a gyermek magáévá teszi az anya 
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véleményét, erről kezdetben a bánásmódból, később pedig 

a nevelési stilusból nyer tudomást. Sears, 1 occoby, Lewin 

és Swartz a meleg, biztató nevelési attitüd pozitiv hatá-

sát bizonyitotta. itiiaopt szerint az önbizalom és az önálló-

ság kialakulását a szeretetteljes bánásmód segiti elő leg-

eredményesebben. 

Medinnus és Curtis a magas önbecsülésű anyák nevelé-

si módszerét vizsgálva arra a megállapitásra jutott, hogy 

az ilyen anyák csak jogosan büntetnek. Ereztetik gyerme-

kükkel, hogy a büntetést pillanatnyi tetteikért vagy vi-

selkedésükért kapják. Igy gyermekeik igazságosnak érzik 

azt, a továbbiakban pedig igyekeznek megfelelni a szülői 

elvárásoknak. 

Az önbecsülés alakitásában nagy a szerepe a bünte-

tésnek. Az önmagukkal elégedetlen anyák gyakran megfonto-

latlanul fenyitenek. Dr. Farkas Katalin ás Dr. Klein Sán-

dor /Juhász Gyula 'Tanárképző" Főiskola/ felmérték a verés-

sel kapcsolatos hazai szokásokat. Megállapitották, hogy in-

kább az anyák verik gyermekeiket. /Az alsótagozatos gyer-

mekeknél ez a mutató 51,76 ', a felső tagozatosoknál 

50,16 

A negativ énképit anyák gyermekei sokszor szorongók, 

gátlásosak, önállótlanok és introvertáltak lesznek, sőt 

alkalmazkodási zavarokban is szenvedhetnek. Baumrind han;-

sulyozta, hogy a legkedvezőbb anyai viselkedési mód, ha a 

határozottság és a megértés az uralkodó. Az eredményesen 

nevelő szülőknél a buzditás és az óvatosságra intés egyen-

sulyban van. Megfigyelések és kisérletek bizonyitják, hogy 
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nemcsak az anya, hanem a szociális környezet minden tagja 

hat a gyermeki énkép alakulására. A pozitiv énképü egyén 

értékesnek hiszi magát, tisztában van jó és rossz tulaj-

donságaival. Hibáinak elismerése nem esik nehezére. érzel-

mileg kiegyensulyozott, szociális beilleszkedése zavarta-

lan, teljesitménye összhangban van képességeivel és tudá-

sával. Az énkép előjele elég állandó, de megváltoztatható 

lényegés sorsfordulók /pl. óvodába, iskolába lépés, bará-

ti és partnerkapcsolatok, házasság/ alkalmával. Ha a szá-

mára fontos személyek kedvező visszajelzést adnak vele 

kapcsolatban, a negativ énkép pozitivvá változhat. A fel-

sorolt okok miatt, a szülő-gyermek és a pedagógus-gyermek 

viszony rendkivül meghatározó a pozitiv énkép kialakulása 

szempontjából. 

Az anya-gyermek kapcsolat bemutatása után  a mai csa-

ládi nevelésben felmerülő hibákra, gondokra szeretnék rá-

térni. 

"A nevelés a gyermek céltudatos, aktiv befolyásolá-

sa abból a célból, hogy az őt környező társadalom törek-

véseit, életszabályait elfogadó, tehát ahhoz alkalmazkod-

ni képes, egészséges, s igy emberhez méltó életet élő tag-

jává váljék." /31/ A sikeres nevelést veszélyeztető té-

nyezők igen sokrétüek, ezért dolgozatomban csak a leglé-

nyegesebbeket ernlitem. 

1. A szülő nem veszi figyelemibe a gyermek pszichofizikai 

fejlődését és az ebből adódó életkori sajátosságokat 

"r"vatson szerint már 4-5 hónapos korban megjelenik a szo-

rongásnak értelmezhető reakció. R. spitz felfedezte a 
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"nyolchónaposok szorongását", amely feltételezhetően a ké-

sőbbi szorongásoknak, félelmeknek az egyik alapja. Watson 

pedig a kondicionált félelem kialakulásával foglalkozott. 

"Az a reakció, amelynek az átélését félelemnek nevezzük, 

adva van az idegrendszerben. De, hogy mitől fél, mitől 

szorong a kisgyermek, majd a felnőtt, az már a későbbi ta-

pasztalatok terméke." /32/ Ezért nagyon fontos, hogy a cse-

csemőnek és a kisgyermeknek ne legyenek félelmet kiváltó 

élményei. Tipikus eset, hogy a külön szobában alvó gyer-

mek éjszaka felriadva szorong a sötétségtől, az elhagya-

tottság érzésétől. A szülőnek ilyenkor mindig meg kell 

nyugtatnia gyermekét, de  legjobb, ha a szülők és a gyer-

mek szobája közötti ajtó nyitva van, igy nyugodtan alszik, 

mert biztonságban érzi magát. 

A 3-6 éves gyermeknek alkalmat kell adni környezete 

megismerésére. Ha mozgásában akadályozzák, dacot vált ki 

belőle. A nagymérvü mozgáskorlátozás szorongást is okoz, 

ennek hatására mozgékonysága tovább növekszik. A tárgyi 

környezet megismerésén tul a környezetében élőkkel is is-

merkedik. Felbecsülhetetlen fontosságu, hogy "megfelelő 

érzelmi kapcsolatba lépjen az anyán kiviül az apával és a 

testvérekkel is," /33/ hiszen a családon belül kell kiala-

kitani a beilleszkedés képességét. Sikeres nevelődés ese-

tén átveszi és beépiti személyiségébe a szülői magatartás-

mintát. Ezen a téren sulyos nevelési hiba a követelés és 

a példaadás közti ellentét, amelynek hatására ellentmon-

dásos erkölcsi személyiségjegyek alakulnak ki. 

Ambivalens beállítottság kialakulásához vezet, ha a 
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két szülő ellentétes nevelési elveket alkalmaz. Az ambiva-

lencia jelensége, különösen közvetlenül az iskoláskor előtt 

veszélyes, mert a szülőkkel és testvérekkel szemben kiala-

kult érzelmi kapcsolatok milyensége dominál majd a gyermek-

nek a pedagógushoz és az iskolatársakhoz füződő viszonyá-

ban is. 

jok családban a gyermek nem kap megfelelő érzelmi e-

lőkészitést kistestvére születése előtt. Ezekben az ese-

tekben szinte törvényszerü a testvérféltékenység kialaku-

lása. Amikor a gyermek látja, hogy anyja milyen féltő sze-

retettel gondozza, ápolja a kicsit, az elhagyatottságtól 

való félelem kerül felszinre. Hogy felhivja magára anyja 

figyelmét, utánozva a fiatalabbat, fejlettségi szintjénél 

alacsonyabb fokra tér vissza; gagyog, pöszén beszél, csu-

szik:mászik. 

2. A helytelen nevelési módszerekből következő ártalmak 

A családi nevelés egyik fő célja, "hogy az egyedfej-

lődés korai szakaszában szükségszerü külső korlátok foko-

zatosan belső korlátokká váljanak, vagyis a gyermek al-

kalmas legyen arra, hogy a társadalom erkölcsi utvesztői-

ben minél előbb önállóan és felelősségteljesen eligazod-

jék." /34/ A nevelés társadalmi és osztályjellegü, tehát 

módszerei és tartalma az adott társadalom elvárásaitól 

függnek. A helyes nevelési módszer megválasztásához tisz-

tában kell lenni a gyermek adottságaival, életkori sajá-

tosságaival és fejlődési szintjével. Ezek ismeretében tüz-

hető ki az elérendő nevelési cél. Az eredményes nevelés-

hez viszont elengedhetetlen a szeretetteljes szülő-gyermek 
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kapcsolat. 

A legelterjedtebb helytelen nevelési módszerek a tü-

relmetlen erőszakosság /dresszura./ és a kényeztetés. Az  

erőszakos nevelési stilusu szülők alapelve az, hogy a gyer-

mek féljen valakitől vagy valamitől. Az ilyen nevelő za-

bolátlan indulatait éli ki vagy belső feszültségeit veze-

ti le, esetleg tudatos, illetve öntudatlan gyülöletét ve-

titi a gyermekre. Helytelen nevelési módszerét legtöbb e-

setben a hagyományok determinálják. A türelmetlen szülő 

gyakran durván rákiabál a gyermekére, ha tul sokat fut-

kos, mozog, mert ezzel zavarja a felnőtt nyugalmát. Sok-

szor büntet örömmegvonással, megfélemlitéssel és testi fe-

nyítéssel. A mozgásában és játékában állandóan gátolt gyer-

mek szándékosan tör, rombol, de ugyanakkor a büntetéstől 

félve állandó szorongásban él. Mozgása hipermotilissá fo-

kozódik, sőt ideges tünetként kényszermozgások is kiala-

kulhatnak. Van olyan eset is, hogy ugy viselkedik, ahogy 

elvárják tőle, de ezzel nem azonosul. tipikusnak nevezhe-

tő az a jelenség is, hogy a gyermek a tartós dresszura után 

egy idő mulya már nem száll szembe nyiltan a szülővel, ha-

nem elveszti érdeklődését, értelmi fejlődése megakad, és 

un. értelmi gátlásos lesz. Ebből az állapotból csak a meg-

változott nevelői magatartás hatására tud kimozdulni. 

A kényeztető nevelési módszernél a szülő tuizott fél-

tésből korlátozza gyermekét. Nevelési célt nem tüz ki ma-

ga elé, minden megnyilvánulásában következetlen, határo-

zatlan. Féltésből tilt, de ha a gyermek pl. toporzékolni 

kezd, megengedi azt, amit előzőleg tiltott. "Az ilyen ha- 
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tározatlan nevelő nem nyujthatja azt a biztos támaszt, a-

melyre a gyermeknek szüksége van." /35/ Ezen tul, a gyer-

mek átvéve a szülő tulajdonságait, maga is határozatlan, 

szorongó és önállótlan lesz. 

3. A nevelési módszerekkel együtt a nevelési folyamat to-

vábbi meghatározója a nevelő személyisége. "Az a szülő, 

aki maga is még nevelésre szorul, s akit sem a gyermek i-

ránti ösztönös szeretete, sem önismerete nem vezet a he-

lyes utra, nem lesz képes egészséges, fejlett személyisé-

get nevelni." /36/ 

Ranschburg Jenő igen szemléletesen foglalta irásba "A 

személyiségünk titkai" c. könyv társszerzőjeként a nevelői 

személyiségjegyek, a nevelési módszerek és a neveltre gya-

korolt hatás összefüggésében. szerinte az optimális neve-

lési követelmények elérésére a harmonikus személyiségü, 

gyermekeiket szerető szülők képesek csak. 

A gyermekkel szembeni érzelmi viszony és a nevelési folya-

mat irányitása alapján négy alapvető  nevelési forma külön-

böztethető meg: 

1. Az optimális érzelmi viszonyt és kedvező személyiség-

fejlődést biztositó meleg-engedékeny attitüd. 

2. A hideg-engedékeny szülői magatartás a gyereknél anti-

szociális magatartást alakíthat ki. 

3. A meleg-korlátozó attitűddel az önállóság kifejlődését 

gátolják. 

4. A hideg-korlátozó nevelés neurótikus személyiségjegyek 

kialakulását eredményezheti. 

A felsorolt nevelői attitüdök kö'ü1 a meleg-engedékeny a 
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legfejlesztőbb hatásu. A szülő személyiségjegyeiben a 

gyermekét elfogadó, szeretetteljes bánásmód az uralkodó. 

vIegtanitja a pozitiv viselkedési normákra, de azok betar-

tását el is várja tőle. A korlátok mértékét az életkor nö-

vekedésével fokozatosan csökkenti, igy alakulhat ki a kül-

ső korlátok belsővé válása. Követeléseinél figyelembe ve-

szi az életkori sajátosságokon kívül a gyermek képessége-

it is. Sokat foglalkozik vele, kérdéseire mindig válaszol. 

.gyéni példájával megtanitja az önálló véleményalkotásra, 

ritkán büntet, inkább sokszor dicsér. 

A családi nevelés ti2usai 

K ozéki Béla a nevelési modelleket - a család érzelmi klí-

mája, nevelési rugalmassága és a követelmények határozott-

sága alapján - nyolc csoportba sorolta. 

1. Harmónikus nevelésről beszélhetünk, ha a gyermek ér-

zelemgazdag családi légkörben él, nem alkalmaznak vele 

szemben merev korlátokat, és a szülői követelmények a 

gyermek képességeihez igazodnak. Az érzelmi biztonsá-

got nyujtó családban a gyermek elfogadja a következe-

tes, segitőkész irányitást, igyekszik megfelelni a szü-

lői elvárásoknak. A harmonikus nevelés eredménye szo-

ciábilis, aktiv, reális önértékelésü, etikus egyéniség. 

2. A liberális nevelés is pozitiv érzelmi telitettségü, 

de a megfelelő intenzitásu irányitás és korlátozás hiány-

zik. A gyermek önálló, kreativ személyiséggé fejlődhet, 

de esetleg nem alakul ki benne az egészséges belső 

kontroll, ezért nehezen irányithatóvá válhat. Ennek a 

nevelésnek legjellemzőbb "eredménye" a sztár-tipusu 
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gyermek, aki nehezen illeszkedik be a közösségbe is. 

3. Az ambiciózus nevelési módnál a korlátozások vannak tul-

sulyban. A szigoru elvárások a gyermeket mindig ujabb és 

ujabb teljesitményre ösztönzik. A meleg családi légkör 

és a következetes bánásmód hatására szorgalmas, köteles-

ségtudó gyermeki személyiség bontakozik ki. Hátrányt okoz 

viszont az, hogy minden tettének mozgatója "a szorongás 

és a kudarc elkerülésének vágya". /37/ Az eredménytelen-

ségtől való félelem korlátozza kreativitásának kialakulá-

sát. 

4. A tulvédő nevelés alapja az ag,odalommal tulfütött szülői 

szeretet. Az igy nevelt gyermek csak a családi körben ér-

zi magát biztonságban, fél a külső hatásoktól. "Önállót-

lan és függő gyermeki helyzetében konzerválódik, indula-

tait elfojtja, passziv és engedelmes, "felkészületlenül 

lép át a számára sokféle konfliktust rejtő és nehezen vál-

lalható felnőttkorba." /38/ A fentebb tárgyalt négy neve-

lési módban közös a családi élet melege, ahol a gyermeket 

minden megnyilvánulásában segitik szülei. 

A következő három nevelési módra a visszafogottabb, eset-

leg rejtett érzelmi elutasitás jellemző. 

5. A "hideg", demokratikus nevelési módra a gyermeket part-

nerként kezelő, képességeihez igazodó, következetes bá-

násmód a jellemző. A mélyebb szeretetkapcsolat hiánya vi-

szont nyugtalanságot, sőt gyakran agressziót vált ki a 

gyermekből. Szivesen vállal közösségi feladatokat, beil-

leszkedése is zökkenőmentes, de az empátiás készség hiá-

nya miatt nem képes a megértő együttérzésre. 
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6. A legkárosítóbb nevelési formák egyike az elhanyagoló 

nevelés. A gyermek nem érezheti a támaszt nyujtó, ér-

zelemteli családi légkör melegét. Tetteiben alig korlá-

tozzák, de támogató megerősitést sem kap. Agressziv ki-

törései és etikai érzései kontrollálatlanok, ezért pré-

kriminális személyiségnek tarthatjuk, mert a későbbiek-

ben is hajlamos lesz a céltalan, sodródó életvitelre. 

7. A drilles nevelésre a vasfegyelem, a parancs, a megfé-

lemlités és a büntetés a jellemző. A szülők csak köte-

lességből, de szeretet nélkül nevelik gyermekeiket, a-

kik a büntetéstől való állandó félelem miatt szorongó 

személyiségekké válnak. A nevelői modellt követve, hoz-

zájuk hasonló egyéniségekké fejlődnek. 

8. A diszharmónikus nevelés szintén az érzelmileg elha-

nyagoló szülőkre jellemző. 

A diszharmónikus nevelésben kevés a szeretet és a biz-

tonság. ttapszódikusan váltakozik a segités és a támoga-

tás, illetve azok hiánya. A szülők büntudatot éreznek 

nevelési gyengeségeik miatt, ezt kivetitik gyermekeik-

re, akiket sokszor ok nélkül büntetnek vagy jutalmaznak. 

A diszharmónikus családi légkör neurotizáló, hibás sze-

mélyiségfej lődést eredményező. 

A felsorolt nevelési tipusok természetesen ritkán ta-

pasztalhatók tiszta formában, a keveredés milyensége a ne-

v elői személyiségjegyektől és sokszor a körülményektől 

függ. A Aanschburg Jenő által meghatározott szülői attitü-

dök meghatározó érvényüek a családi nevelési tipusokban is. 

Például a meleg-engedékeny attitüd a liberális nevelésre, 
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a hideg-korlátozó pedig a drillesre jellemző. 

Vizsgálhatjuk a személyiségre ható változásokat a családi 

szerkezet szerint is. 

1. Az ép szerkezetü családokban folyó nevelési jellemzők-

ről az előzőekben már szóltam. A kisérleti csoportokba 

tartozó gyermekek családi nevelése kapcsán is utalok 

még erre a témára. 

2. A válás hatása a gyermek egészséges személyiségfejlő-

désére. 

A válást minden esetben feszült érzelmi légkör előzi 

meg. Tipikusnak mondható, hogy "a szülők eszközként 

használják fel gyermeküket a küzdelemben, amelyet egy-

mással vivnak." /39/ Kezdetben az elhagyással fenyege- 

tett szülő a gyermekre való hivatkozással akarja há-

zastársát visszaszerezni. Ebben a bizonytalan, feszült 

időszakban ingerültebb, idegesebb gyermekével szemben 

is, később pedig igen nehezen tud megfelelni a megnö-

vekedett felelősségit szülői szerepnek. 

Az indulatok viharában élő gyermek, érzelmi bizton-

sága megtartása érdekében valamilyen védekezési módot vá-

laszt. Előfordul, hogy fejlődésének egy korábbi szakaszá-

ba esik vissza /enurézis, gyermekded viselkedés, az isko-

lai teljesitmény romlása/. A nagyobb /6-10 éves/ gyermek 

pedig minden alkalommal valami jutalmat vár teljesitményé-

ért. Igy kikényszeriti az odafigyelést, viszont nem ala-

kulhat ki nála a reális önértékelés. 

Az agresszió kialakulása is tipikus a válás körüli 

időszakban. "A gyermek váratlan és látszólag indokolatlan 
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kirobbanását valójában a szülők háboruja miatt érzett nö-

vekvő aggodalma és a fokozódó bizonytalansága mozgat-

ja." /40/ 

Előfordul, hogy a gyermek tulságosan ragaszkodni kezd 

a családból kiválni szándékozó szülőhöz. Ez az érzés néha 

bizonyos fizikai tüneteket is előhiv /álmatlanság, gyomor 

és szivtáji panaszok, asztmatikus jellegü légzési zavarok/. 

A látványos tünetekkel a szülő büntudatát akarja feléb-

reszteni. 

Ha a válás során kialakul a házasfelek közötti köl-

csönös gyülölködés, a magára hagyott szülő bosszuból min-

den eszközzel igyekszik megakadályozni a másik láthatási 

jogát. Ebben az esetben a gyermek egy személyben a bosszu 

eszköze és áldozata. Jok esetben az egyik szülő mindent  el-

követ, hogy a gyermeket neki itélje a biróság. Amikor si-

kerül keresztülvinni akaratát, közömbös, gyermekét elha-

nyagoló szülővé válik. Ezzel bizonyitva, hogy célját nem 

a gyermekéhez füződő szeretet, hanem a másik fél megbünte-

tése motiválja. 

A válás befejezett ténye után ujabb veszélyek vár-

nak a gyermekre. A nevelés két feladatköre /az expressziv 

és instrumentális szerepkör/ csak az egyik szülőre hárul, 

ennek az elvárásnak viszont igen kevesen tudnak maradék-

talanul megfelelni. Az anyánál maradó fiunak hiányzik az 

apamodell, amelynek káros hatása főleg a serdülőkorban és 

a párválasztás idején mutatkozik meg. Hasonló a helyzet 

az apánál nevelkedő leány esetében is. 

A válásnak szinte minden vállfaja kárositja a gyermek 
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személyiségfejlődését valamilyen formában. A gyermekre 

gyakorolt hatás nagymértékben függ attól, hogy milyen é-

letkoru, amikor szülei elválnak. Látszólag könnyebb a hely-

zet, ha még csecsemőkoruként éli át a válást, de az anya 

érzelmi labilitása,kétségbeesése miatt nem tudja biztosi-

tani számára a biztonságos érzelmi légkört, ezért már a 

csecsemő viselkedésében is érzelmi zavarok mutatkoznak 

/alvászavar, étvágytalanság, ujjszopás/. A 8-10 hónapos 

csecsemő anyja, érzelmi kifosztottsága miatt tulzott sze-

retettel fordul gyermekéhez, kialakul benne a "tulvédő" 

nevelői magatartás, amelynek a "dédelgető" változatára a 

féltő törődés, és tulzott engedékenység jellemző, a "domi-

náns" forma eredménye az anyai biztonság tulértékeltetése. 

A "domináns" változat esetén a gyermek szorongó és egész 

életében beilleszkedési zavarokkal küzdő lesz. Az iskolás 

koru gyermekeknél a válás hatására szinte törvényszerit a 

nyilt vagy rejtett agresszió kialakulása. 

Vannak olyan családok, amelyek hiányosan vagy egyál-

talán nem tudják ellátni nevelő funkciójukat. 

A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek csoportjá-

nál az óvodára és a megfelelő társadalmi szervekre hárul a 

segités feladata. Ezek az óvodások családon belül nem kap-

ják meg az értelmi és érzelmi fejlődésükhöz szükséges po-

zitiv hatásokat. 

A hátrányos helyzet oka igen sokféle lehet, csak a leg-

fontosabbakat emlitve, a következők: 

1. a szülő csak a gondozási feladatokat látja el, a képes-

ségek fejlesztése az óvoda feladata; 
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2. a nem megfelelő lakásviszony és az ingerszegény környe-

zet; 

3. a szülők italozó életmódja; 

4. egyedülálló szülők /elhanyagoló nevelés esetén/; 

5. nagycsaládosok, ahol a gyermek negativ példákat lát 

vagy elhanyagolják gyermekeiket; 

6. rendezetlen családi helyzet 

A hátrányok csoportosithatók más szempontok szerint is, 

pl.: veleszületett, szerzett és szociális hátrány. Mindhá-

rom szoros és kölcsönös viszonyban áll egymással. A vele-

született hátrányhoz sorolható pl. a rövidlátás, ami tar-

tós hatásként csak akkor akadályozza a fejlődést, ha szo-

ciális hátrány is társul hozzá. A veszélyeztető tényezők 

közül a legsulyosabb az italozó szülők, a brutális bánás-

mód, a börtönviselt családtagok hatása és a negativ erköl-

csi példák. 

A családi nevelés iránt egyre jobban növekszik a po-

litikai és a közéleti érdeklődés. Egyik fő feladat: "a csa-

lád mint jelentős társadalmi közösség funkciójának megerő-

sitése, jogi és erkölcsi védelme, s az átalakuló életmód 

okozta feszültségek feloldása, a szociálpolitikai gondos-

kodás kiterjesztése /gyes, családi pótlék emelése, nevelé-

si segély, tanszer- és ruhasegély, gyed/." /41/ 

Az MSZMP XII. kongresszusa a család feladatát igy ha-

tározta meg: "Társadalmunk legkisebb, de a jelen és a jövő 

szempontjából döntő j elentőségü közössége a család. Nagy a 

szerepe a szocialista életmód formálásában, a fiataloknak 

az életre való felkészitésében, a különböző nemzedékek ösz- 
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szeta rtásában, a közösségi együttélés normáinak erősité-

sében. Stabilitása különösen fontos a gyermeknevelés szem-

pontjából. Pártunk és államunk támogatja a védi a család 

intézményét." /42/ 

A Minisztertanács legutóbb 1984. szeptember 27-én tár-

gyalta meg "A gyermek- és ifjuságvédelem továbbfejleszté-

sét szolgáló hosszabb távra szóló irányelvek" c. előter-

jesztést. Ennek érdekében a következő főbb feladatokat ösz-

szegezte: 

- a fejlesztési irányelvek /2015/1984-es/ alapján ki kell 

dolgozni a népesedéspolitikával foglalkozó kormányprog-

ramból adódó feladatokat; 

- fejleszteni a szociálpolitika érdekében folyó tudományos 

kutatásokat; 

- és a Minisztertanács 3133/1984. számu határozata alapján 

ki kell épiteni az egységes családgondozói hálózatot. 

/A idüv. Min. Állami Ifjusági Bizottság a Gyermek- és If-

juságvédelem továbbfejlesztését szolgáló részletes prog-

ramja c. továbbképzési anyag alapján. / 

Családvédelmi kérdésekkel foglalkozott 1984-ben a Ma-

gyar Pedagógiai Társaság /Konferencia a családi konfliktu-

sokról/. A hozzászólások alapján megállapitották, hogy szük-

ség lenne olyan intézményekre, ahol a családok segitséget 

kapnának a családi konfliktusok megoldásához és az ezzel 

kapcsolatos krizisek megelőzéséhez vagy megszüntetéséhez. 
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III. A családi és az óvodai nevelés hatása az anyanyelv 

fej lődésére 

"A beszéd tesz képessé a tartalmas, árnyalt, sokszinü 

és gazdag emberi kapcsolatokra, az önkifejezésre és a má-

sik ember megértésére." /43/ 

A beszéd kialakulása a családi környezetben történik, 

ezért az óvodába kerülő gyermekek beszédszintje különböző, 

az óvónőknek a meglévő szókincsre alapozva kell a fejlesz-

tő tevékenységet elkezdeni. Az óvodai anyanyelvi nevelés 

fogalmába mindaz beletartozik, amit a szakirodalom nyelvi 

nevelésnek, beszédfejlesztésnek, az anyanyelvi kultura 

gazdagitásának és a verbális kommunikáció fejlesztésének 

nevez. 

Nyelvi téren a család és az óvoda közös feladata a 

gondolkodás és a beszéd együttes fejlesztése, az életkori 

beszédhibák megszüntetése, a gyermek passziv és aktiv szó-

kincsének gazdagitása és a nyelvtani szerkezetek szakszerű 

elsajátittatása. Az óvodás koruak körében a felsorolt rész-

tevékenységek a személyiség sokoldalu fejlesztését é s  a 

sikeres iskolakészültséget szolgálják. 

A következő három alfejezetben az anyanyelvi retardá-

ció kialakulásáról, okairól és a családi, valamint az óvo-

dai fejlesztési lehetőségekről lesz szó. 

1. A család_szerepe_az arzanyelvi_retardáció kialakulásában 

A családi kommunikáció kérdésével csak az elmult egy-

két évtizedben kezdtek foglalkozni a társadalomtudományok. 

A szakemberek annál nagyobb jelentőséget tulajdonitanak a 
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kommunikációnak, minél fejlettebb egy társadalom. 

"A társadalmi és kulturális modernizáció érvénytele-

nitette az együttélés régi, hagyomány-adta értékeit és nor-

máit, de eközben és ezzel párhuzamosan érzékenyebbé tette 

az embereket családi kapcsolataik meghatározásának és ala-

kitásának kommunikativ összefüggéseire." /44/ 

A beszéd, az emberek közötti érintkezés eszköze, nem 

velünk született készség, csak kialakulásának feltételei 

adottak a csecsemőben születése pillanatától. 

"lp beszéd csak akkor alakulhat ki, ha: 

a/ a beszédszervek, 

b/ a hallás, 

c/ az idegrendszernek a beszéddel ős az értelmi mükö-

déssel összefüggő területei épek és, ha biztositva 

van, 

d/ a beszélő emberi környezet." /45/ 

A beszéd kialakulásában tehát öröklött, veleszületett és 

szerzett tényezők egyaránt szerepet játszanak. 

A gyermek első kommunikációs környezete általában a 

család, ezért az otthoni beszédnevelő tevékenység tárgya-

lásához szükségesnek látom a beszédfejlődés rövid bemuta-

tását. 

A születés pillanatában hallható akusztikus hangreak-

ció fiziológiai oku reflextevékenység. Az ujszülött sirá-

sa a külvilág ingereire adott válasz, amely már kb. az 5. 

héttől differenciált jellegü. A 2. hónapra tehető a hang-

gal folytatott funkcióörömet nyujtó játék, a gagyogás. 

Sedleckova vizsgálatai szerint már megkülönböztethetők a 
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leggyakrabban  előforduló hangok: az e és az a, ritkábban 

az i, a mássalhangzók közül pedig: a gutturális h, r és 

az explozivák: a t, P, b, d, valamint az m ajakhang. A ga-

gyogás idején a gyermek többféle hangot képez, mint,ami 

a nyelvi környezetének artikulációs bázisában található. 

A harmadik hónaptól a csecsemő nevetéssel és sikoltozás-

sal köszönti a hozzá lépő személyeket. zzeket az örömteli 

"köszöntő" /W nizsai/ hangokat kezdetben bárkinek a megje-

lenése kiváltja, később ez is differenciálódik. 

A 6-6. hónaptól kezdve artikulációs bázisa fokozato-

san csak a hallott mintákra korlátozódik. A 7. hónapban 

már sok dilftongust és szótagot hangoztat, amelyek képzé-

se fonetikailag még hosszu ideig nem pontos. A fejlődésnek 

ettől a szintjétől válik fontos tényezővé az utánzás. Az 

önutánzás már a 2-3. hónapban jelentkezik, a mások utánzá-

sában is sok még az artikulációs pontatlanság, nem képes 

még megfelelő mértékben differenciálni és motoros ügyessé- 

ge is fejletlen. Kainz szerint minden fejlődési foknak meg-

van a maga specifikus hangállománya. 

Az utánzásnál a tiszta a és i hangok, valamint a b, d, 

p, t mássalhangzók a 10. hónaptól jelennek meg. A zöngés 

ás zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése csak 2. évtől 

sikeres. A látszat-megértés időpontja gyermekenként válto-

zó. Nem a tartalomból, hanem a hangsulyból következtet a 

közlésre, kérdésre vagy tiltásra, ha ezeket idegen nyelven 

hallja, akkor is azonosan reagál. A beszéd ritmusát, dal-

lamát, hanglejtését hamar képes utánozni. Seeman szerint 

azért, mert ezek a beszéd legősibb elemei. 



- 43 - 

Az öncélu játék, a gagyogás után jelenik meg a fiziológi-

ás echolália jelensége, amellyel környezete szótagjait, 

egyszerü szavait utánozza /ma-ma, ba-ba stb./. Ez már a-

karatlagos tevékenység, és csak az anyanyelv hangjait tar-

talmazza. 

A valödi beszédmegértés /Kolcova bizonyitó kisérle-

tei alapján 16-17 hónapos korban következik be/, az a 

"lassu, néhány hónapig tartó folyamat, amelynek eredménye-

ként egy bonyolult ingerkomplexusból kiszabadul a szó, 

mint az igazi megértés egyedüli feltétele." /46/ 

A 1 1/2 éves gyermekre jellemző, hogy önállóan alkot 

szavakat a tárgyi és személyi környezet megnevezésére. Ezt 

a jelenséget L. Sz. Vigotszkij "autonóm beszédnek" nevezi. 

A 18. hónap körül jelentkeznek az egyszavas vagy szómon-

datok, amelyek mondatértéküek, és több jelentést hordoz-

nak. Az először megjelenő tőmondatokat főnevek és igék al-

kotják. 1 1/2 - 3 éves kor között,szinte törvényszerű az 

élettani pöszeséd megjelenése, amely a beszédmozgások gya-

korlatlanságából ered. Ha a környezet tagjai állandóan ja-

vitgatják a hibás artikulációju szavakat beszédfélelem, 

majd beszédgátlás alakulhat ki. A helyes hangképzésre leg-

ösztönzőbben a környezet jó beszédpéldája hat. A beszéd 

kialakulása után már megállapitható a szókincs nagysága. 

4. Stern /1928-ban/ a következő átlagokat állapitotta meg: 

Életkor:  1 1/2 	2 év 	3 év 	4 év 	5 év 	6 év 

Szókész- 	100 300-400 1000-1100 	1600 2200 2500-3000 
let 

/47/ 

Az USA-ban M. Wemplin megfigyelte, hogy az egyszerübb szü- 



- 44 - 

lők gyermekeinek szókincse szegényesebb, mint az iskolá-

zottaké. Magyarországon 1971-ben Meggyes Klára foglalko-

zott a kétéves gyermek nyelvi rendszerével. A szófajok gya-

koriságát vizsgálva a következő eredményre jutott. Legna-

gyobb mennyiségben a főnevek, valamivel kisebben az igék, 

csekély mértékben a névmások és ennél is kevesebb a mellék-

nevek száma. Hétéves kor előtt csak a névutók nem találha-

tók meg a gyermek szókincsében. A 2-3 éves gyermek beszéd-

jellemzőiről hazánkban legutóbb Lengyel Zsolt nyujtott ösz-

szegzést A gyermeknyelv c. könyvében. A megfelelő beszédfej-

lődésü gyermek anyanyelve nyelvtani szereketeinek többsé-

gét birtokolja. Kéttagu mondatai összefüggéseket is kife-

jezhetnek. A szófajok megjelenési sorrenle: főnév, ige, 

melléknév /szinek/, számnév /hibásan használja!, mutató 

névmások /a tárgyak neve helyett/ és a névutók /csak fő-

névvel együtt/. Egyes szám első személyben még ritkán be-

szél, főleg a 2. és 3. személyre vonatkoztatja a cselek-

vést. Ebből adódik az igeragok helytelen alkalmazása is. 

Sokszor a cselekvés tárgyát és azt a személyt nevezi meg, 

akinek a javára a cselekvés történik. A funkciószavak kö-

zül az igekötőket hamar elsajátítja hangsulyos helyzetük 

miatt. A ragok, képzők, jelek közül először a tárgyrag je-

lenik meg. A birtokos névmáshoz gyakran ragasztja a birto-

kos személyragot is, pl. tiem. A több toldalék együttes 

használata is jellemző /-é birtokjel + -nak, -nek rag/. 

A három féle irányultság ragjai közöl /hol?, honnan?, ho-

vá?/ főleg a -ba, -be, -ban, -ben alkalmazása hibás. Ha a 

főnév ragos formáinál a szótőben változás történik analó- 
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giás alapon illeszti a toldalékokat, /pl. ló, lót - majom, 

majomot stb./. Sz. L. Rubinstein a gyermeki beszédet funk-

ciója alapján szituativ és kontextusos tipusba sorolta. A 

szituativ beszédet csak a szülő, illetve a közvetlen kör-

nyezet érti. Az összefüggő beszéd már sajátos tárgyi tar--

talmu. A rubinstejni kategóriák és Jakobson beszédfunkció-

modellje között szoros párhuzam figyelhető meg."A szitua-

tiv beszéd Rubinstejn szerint társas kapcsolatok teremté-

sét, illetve érzelmek kifejezését szolgálja. A kapcsolat-

teremtés a jakobsoni modell szerint a fatikus, illetve a 

konativ nyelvi funkciók; a kifejezés pedig az emotiv nyel-

vi funkciók feladata." /48/ A beszédfunkciók kialakulásá-

nak sorrendje tehát a következő: emotiv, fatikus, konativ, 

- a beszédfunkciók begyakorlottsága után pedig - a refe-

renciális, a metanyelvi és a poetikus. Három éves kor előtt 

mindig azokat a beszédfunkciókat kell fejleszteni, amelyek 

a kisgyermek adott személyiségfejlődési szakaszában szük-

ségesek, ellenkező esetben a felnőtt és a gyermek között 

kommunikációs elszigetelődés alakul ki. A beszédfejlődést 

olyan irányba kell segiteni, hogy a minél magasabb foku be-

szédfunkció kialakulhasson. 

A beszédfejlődés folyamata és üteme az örökletes a-

dottságok, organikus okok és a környezeti hatások függvé-

nye. 

A beszéd kialakulásának időpontja apai ágon örökle-

tes, de főleg a fiukra hatóan mutatható ki. Az organikus 

okok közé a látási, hallási vagy beszédszervi fiziológiai 

rendellenességek sorolhatók. A hallással kapcsolatos or- 
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ganikus okok már csecsemőkorban megállapithatók. Hazánkban 

1967-t31 végeznek audometriai vizsgálatokat /ifj.Götze Ar-

pád - János Kórházi, igy idejében megelőzhetők vagy orvo-

solhatók az emlitett rendellenességek. A további organikus 

okokról a beszédretardáció kapcsán fogok szólni /szülési 

sérülés, hosszabb ideig tartó betegség stb./. 

A családi környezeti hatások - jellegüktől függően - 

késleltethetik vagy gyorsithatják a beszédkialakulós üte-

mét. Leglényegesebb az érzelmi biztonság és a pozitiv be-

szédpélda hatása. Az ingergazdag környezet fejlesztő, az 

ingerszegény pedig gátló hatásu. A beszédfejlődésre domi-

nánsan ható tényezők a nevelési hibák. A gyermek gesztu-

sokkal, arcjátékkal ügyesen ki tudja fejezni kivánságait, 

igy nem érzi szükségét a beszédnek. A szülő elősegitheti a 

beszédkényszer kiváltását, ha szándékosan nem érti meg a 

metajelzéseket. Családon belül legfontosabb a gyermekek 

számára a követendő beszédpélda. A szülő ne beszéljen hoz-

zá dajkanyelven, ne használja a gyermek által kialakitott 

autonom beszédet és a gyermeknyelvi szavakat. Beszélges-

sen sokat gyermekével, válaszoljon a "mi ez" korszak kér-

déseire, amelyek nemcsak a tudásvágyból, hanem a kapcso-

latteremtés igényéből is fakadnak. 

A beszédkezdet időpontja egyénenként változó. Ha a 

gyermek esetleg 3 éves korig nem beszél, de hallja kör-

nyezete beszédét, érti a kérdéseket és"megfelelően reagál" 

a felszólitásokra, akkor nincs ok aggodalomra, a későbbi-

ekben hamar behozza ezt a lemaradást. 

Megkésett beszédfejlődésünek tartjuk azt a gyermeket, 
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aki 3 éves korában még egyáltalán nem vagy csak alig be-

szél. A reverzibilis beszédfejlődési retardációnál a fej-

lődés egy bizonyos ponton megreked, a zavar a folyamat 

tempójában észlelhető, amely általában átmeneti jellegü 

és bizonyos kedvező hatásokra a fejlődési tempó normali-

zálódik. A beszédretardált gyermeknél az életkori pösze-

cég tovább tart, a hosszabb szavakat 1-2 szótagura rövi-

diti, gyakori az egrammatizmus, mondatai 2-3 szavasak. A 

megkésett beszédfejlődés okai: örökletes adottságok, or-

ganikus rendellenességek és környezeti tényezők. Az örök-

lés apai részről tapasztalható és főleg a fiukra hat. 

Az organikus inditékok: koraszülés, szülési sérülés, cse-

csemő- és kisgyermekkori betegségek, gyermekkori agyi ká-

rosodás és az analizátorok sérülései. A beszédretardáció 

kialakulásában a környezeté a döntő szerep. Ide sorolha-

tó: a/ az érzelmi biztonság hiánya; 

b/ az ingerszegény környezet; 

c/ az életkorhoz adekvát élmények hiánya; 

d/ a szociálisan hátrányos helyzet; 

e/ a szociális sikerek hiánya; 

f/ a környezet alacsony beszédkulturája; 

g/ az elhanyagoltság. 

A felsorolt okok megszüntetésével kapcsolatos óvónői fela-

datok részletezése a III/3. és a IV. fejezetben történik. 

2. Az óvodai nevelés nehézségei az anianyelvi fejlődésben 

elmaradókkal szemb en 

"Az óvónő időben figyeljen fel a gyermekek magatar- 
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tásában, fejlődésében jelentkező rendellenességekre; a 

szülőkkel együttmüködve tegyen meg mindent a kiváltó ok 

megszüntetésére vagy ellensulyozására; szükség esetén 

kérje szakorvos, pszichológus, gyógypedagógus stb. segit-

ségét; csoportjában olyan légkört teremtsen, amelyben biz-

tositott a gyermekek kiegyensulyozott értelmi fejlődése" 

/49/ - irja a Rendtartás az óvodák számára. 

A fentiek értelmében az óvodai oktatásnak kettős 

feladatot kell ellátni. Egyrészt időben, fel kell figyel-

nie a retardált gyermekre, másrészt megkülönböztetett fi-

gyelemmel kell segiteni a hátrányok megszüntetésében. 

A retardációval kapcsolatos okmányozó feltárás már az 

óvodai jelentkezés pillanatában megkezdődik, amikor a ne-

velő megkapja csoportja orvosi igazolásait, a gyermek 

családi környezetét pedig az első családlátogatás alkal-

mával ismeri meg. Képet kap az otthoni szociokulturális 

körülményekről, találkozik a kezdő óvodás családtagjaival. 

Az óvodai személyiséglapra rávezeti az anamnesztikus ada-

tokat, amelyek közül a beszédretardáció szempontjából leg-

jelentősebbek a születési ártalmak, a család betegségtör-

ténete, a beszéd kezdete és a gyermek betegségei. Hasonló 

kérdésekre kerül sor az egészségügyi törzslapon. Itt kap 

helyet a "Veszélyeztetettségre vonatkozó feljegyzések" ro-

vat. A személyiség fejlődésére ható veszélyeztető hatá-

sok megszüntetésében a gyermekvédelmi felelős is részt 

vállal. 

Összefoglalva, az óvodának fel kell tárni mindazo-

kat az okokat, amelyek a gyermek egész személyiségére és 
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ezen belül az anyanyelvi retardáció kialakulására hatnak. 

Az óvodai okfeltáró módszerek igen változatosak. El-

sőként a viselkedés megfigyelését emlithetjük. A játék, 

a munka és az oktatás közben. A retardált fejlődés álta-

lában két végletes magatartási módban nyilvánul meg. Az 

egyik a tulzott agresszivitás, a másik visszahuzódás és 

a zárkózottság. Az óvónő,- ismerve az otthoni körülménye-

ket - arra törekszik, hogy e görcsöket feloldja; hogy kü-

lönleges figyelemmel válaszoljon a gyermekben mélyen meg-

buvó - a dac vagy a közöny lepleibe rejtőző - szeretet- 

igényre, és elvezesse a közösségi élet normáihoz." /50/ 

A zárkózottság és visszahuzódás sok esetben anya-

nyelvi retardációt takar, amely az elhanyagoló nevelés 

vagy ingerszegény környezet, esetleg veszélyeztetett hely-

zet eredménye. 

A játéktipusok közül a kiscsoportban a gyakorlójá-

ték az uralkodó. Ha a középső vagy nagycsoportosnál is 

ez a játékforma állandósul szintén retardációra következ-

tethetünk. 

A fejlődésben megrekedt gyermekek munkavégzését a 

kitartás hiánya jellemzi. 

A retardáció ténye az óvodai oktatásnál a teljesit-

mény alacsony szintjében nyilvánul meg. A csökkent kon-

centráló képesség, a gondolkodási műveletek alacsony szint-

je és a nyelvi kifejezőkészség fejletlensége miatt. 

A megkésett beszédfejlődés tényének és okainak fel-

fedésére jó alkalom kinálkozik középső csoporttól kezdve 

az ábrázolás foglalkozásokon. A rajzokról egyaránt leol- 
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vasható a szorongás és a derű, a mindenkori lelkiállapot 

és fejlettségi szint. A családrajzokból következtethetünk 

a  gyermek  családi státuszára, érzelmi kötődésére és az 

otthoni légkörre. 

Az irodalom-, matematikai és környezetismereti okta-

tás során is számos alkalmunk nyilik a szürőmunkára. Az 

ismeretek ellenőrzésére és a képességek fejlesztésére 

gyakran alkalmazzuk a feladatlapokat. Használatuk közben 

könnyen mérhető a gyermek fejlődése és megállapitható az 

elmaradás mértéke is. szükség esetén egyéni bánásmóddal 

segíthetjük a részterületeken tapasztalható hiányosságok 

megszüntetését. 

"Az egyéni bánásmód és foglalkozás élményét átélt 

gyermekben felgyorsul a társas kölcsönösségi kapcsolat-

teremtés készsége, aktivizálódnak, azonosulási törekvések 

figyelhetők meg, céltudatosabb tevékenységre hajlandóak, 

baráti versengésre vállalkoznak, elmélyedésre hajlamosak, 

gyorsabban sajátitják el feladataikat, koncentráltabbak, 

megértőbbek, nyiltabbak, érzelmileg telitettebbek, türel-

mesebbek, kiegyensulyozottabbak." /51/ 

A gyermekek nyelvi magatartása és megnyilatkozása 

alapján képet kap az óvónő a retardáció mértékéről. A sze-

gényes szókincsen kívül igen sok jelből következtethet a 

csökkent anyanyelvi szintre. A beszédretardált gyermekek 

szókincse csak a harmadik életév végén kezd gyarapodni, 

sőt 4-5 éves korukban kb. a 2 évesek beszédanyagával ren-

delkeznek. Csak a közvetlen környezetük személyeit és ál- 
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latait tudják megnevezni. Szavak helyett szótöredékeket 

használnak, kivánságaikat a beszéd helyett "jelekkel" köz-

lik /pl. rámutatnak a kért tárgyra/. Beszédmegértésük lé-

nyegesen fejlettebb. A késői beszédfejlődés tartós pösze-

séget eredményez. Jellemző az agrammatizmus jelensége is. 

Az anyanyelvi retardáció megszüntetésében a legfon-

tosabb az ingergazdag, nyugodt, bizalomteli óvodai kör-

nyezet és az igényes szakmai tudásu l fejlett empátiás kész-

ségü, követendő beszédpéldát nyujtó óvónői személyiség. 

A gyermeknél a beszédet nem szabad siettetni, hanem mi-

nél többet kell foglalkozni vele, mesélni neki, játszani 

vele. A gyermekkel szembeni igényeinket fejlettségi szint-

jük szerint fogalmazzuk meg. A kompenzáló foglalkozások 

anyagára és módszereire most nem térek ki, mert erre egy 

külön fejezetben kerül sor. 
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3. A retardáltak óvodai és családi anyanyelvi nevelésének 

lehetős6-ei 

A társadalmi igényeknek megfelelően - fő célul-a sze 

mélyisé fejlődés megalapozását és az iskolai munkára tör-

ténő előkészitést tüzte ki. 

"Az óvoda személyiségalapozó és iskolára előkészítő funk-

ciójának kérdése az utóbbi években gyakori elemzésekre ösz-

tönözte a szakembereket. Ehhez hozzájárultak a megerősödő 

szociálpszichológiai kutatások is, amelyek a személyiség-

kibontakozás és a környezet kölcsönhatását vizsgálták."/52/ 

Az ON-ben közölt anyanyelvi neveléssel kapcsolatos fela-

datok közül a leglényegesebbeket áttekintve előttünk 611 

az anyanyelvi nevelés fő feladatsora és ezt kell majd ki-

egésziteni a retardáltak kompenzálására alkalmas foglal-

kozásokkal. Az OiE'-ben leirt anyanyelvi nevelési felada-

tok: 

1. A szóbeli nyelvhasználatra ösztönző derűs, nyugodt lég-

kör. 

2. Az anyanyelvi fejlesztés az egész napos óvodai életben. 

3. Eletszerü beszédhelyzetek teremtése és a beszédfunkci-

ók korlátozásának elkerülése. 

4. Törekvés a beszédszintbeli különbségek kiegyenlítésére. 

5. A beszédkedv fokozása és a beszédbátorság növelése. 

6. A beszédfegyelem fejlesztése a kötelező foglalkozásokon. 

7. A helyes mondathangsuly és hanglejtés tudatositása. 

Az Óvodai Nevelési Program kicsit mereven értelmezi 

a nyelvhasználat fejlesztését, mert csak a gyermek és az 

óvónő viszonyára korlátozza, figyelmen kivül hagyva az ál- 
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talános iskolai tanterv kommunikációs követelményeit. 

Az óvodai és az iskolai anyanyelvi nevelés összehangolá-

sához a jövőben több gondot kell forditani a kommuniká-

ciós képességek fejlesztésére. Ennek érdekében intenzi-

vebben kell foglalkozni az élőbeszéd elemi szabályozásá-

val és a hangképzés tökéletesitése, valamint az irás-ol-

vasáselőkészités érdekében a helyelejtés tanitásával. 

Szintén az olvasás előkészitését szolgálná a mondatfone-

tikai eszközök /hangsuly, hanglejtés/ tanitása, : yakorol-

tatása. A kibővitett tartalmu anyanyelvi nevelés gyakor-

lati megvalósitására már kidolgozásra került egy program, 

amelyet Nagy J. József: A nyelvi nevelés ismeret- és te-

vékenységrendszerének lehetséges modellje az iskola kü-

szöbén c. irásából ismerhettem meg. Az iskolai nyelvi-

irodalmi-kommunikációs kisérlet hazánkban Zsolnai József 

nevéhez füződik /1971/. 

Az iskolakészültség szintje érdekében megkülönböz-

tetett figyelmet érdemelnek az anyanyelvi retardációju 

nagycsoportos óvodások. 

A retardáció legmeghatározóbb okai /Kósáné Csertő Aranka 

nyomán/ : 

- idegrendszeri sérülés, károsodás, 

- a minta szükös volta 

- a belső késztetés hiánya, trusztrációja. 

A fentiek közül az óvoda csak az utóbbi két okcsoportból 

származó elmaradás megszüntetésére vállalkozhat. 

"Legalább a beiskolázás előtt egy évvel fel kell figyelni 

azokra, akik egyenlőtlenül fejlődnek, az anyanyelvi fej- 
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lettség valamelyik" részkomponensében /beszédtechnika, 

szókincs vagy nyelvlogikai strukturák/ elmaradást mutat-

nak. A tünetek ismeretében nyilhat lehetőségünk arra, 

hogy átgondolt, folyamatos segitséget adjunk az iskola-

érettség anyanyelvi szintjének eléréséhez. Különösen ak-

kor, ha a lemaradás oka az ingerszegény környezet, fő 

feladatunk, hogy gazdag élmény-, illetve ismeretanyagot 

nyujtsunk a gyermeknek. Ezek alapján eljuttathatjuk ta-

nitványainkat az intellektuális fejlettség alapvető tar-

talmához; pl. a logikai strukturák megértéséhez, az ok-

okozati összefüggések felismeréséhez. 

Nem szabad figyelmen kivül hagynunk, hogy az érés ü-

teme gyermekenként más és más. "Az egyes óvodások érett-

ségének és az elérendő célnak mérlegelésével pontos ter-

vet lehet késziteni minden lemaradt gyermek fejleszté-

sére." /53/ Kisebb lemaradás esetén elegendő csak a dif-

ferenciált foglalkoztatás. A csoportját jól ismerő peda-

gógus tudja, hogy az egyes gyermekekkel mit kell gyako-

roltatni. Például a beszédkészség fejlesztése érdekében 

bábozás közben milyen feladatot adjon a szorongó, beszéd-

gátlásos gyermeknek vagy környezetismeret foglalkozáson 

kit kell az ismeretek rendszerzésére, illetve tapasztala-

tok megfogalmazására ösztönözni. 

Külön figyelmet igényelnek a szocializáció terén el-

maradtak vagy a feladattudat területén fejlesztésre szo-

rulók. "Az  iskolára előkészités legtermészetesebb és vé-

leményem szerint a legtöbb esetben a legcélravezetőbb 

formája: ...az egyes gyerekek előrehaladását célzö, de 
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azt a csoportmunkával megvalósitó pedagógiai lépések 

láncolata." /54/ 

A fejlesztési lehetőségek közül másodikként az e-

M éni bánásmód  elvét emlitem, amely két módon valósul-

hat meg. 

Az egyik esetben "a nevelési és oktatási tartalmakat az 

egyén fejlettségi szintjéhez igazodva bontják algoritmu-

sokra, ugyanugy az egyének lelki funkcióinak fokától 

függően variálják a módszereket is." /55/ 

A másik a "speciális egyéni bánásmód, amikor e tevékeny-

ség önállóan,a többi nevelési-oktatási folyamattól elkü-

lönülten valósul meg /egyéni beszélgetés, külön foglal-

kozás/." /56/ 

Mélyebb hatásu a  kompenzáló nevelés,  amely "szemé-

lyiséLf ejlesztés a szó legtágabb értelmében..., a sze-

mélyiségfejlesztés a személy érdekében történő nevelőak-

ció. A kompenzáló nevelés pedig alkalmassá teszi a sze-

mélyiséget az átlagos nevelőhatások befogadására." /57/ 

A kompenzálással azért kell foglalkoznunk, hogy az 

iskolába léYésig csökkenthessük az e korosztály tagjai 

közötti esélyegyenlőtlenségeket, 's mert sem a mai rend-

szerü óvoda, sem az iskola nem képes erre. Az iskolaké-

szültség szintje nagymértékben befolyásolja a gyermek 

további tanulmányi előmenetelét, igy igen lényeges, hogy 

lehetőleg minden óvodás a megfelelő iskolakezdési fej-

lettséget elérve lépjen be az első osztályba. 

Az iskolaelőkészitő kompenzálás c. könyv magasszin-

tü elvi ás gyakorlati utmutatást ad a kompenzáló foglal- 
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kozások vezetéséhez. "A nyelvi kompenzálás keretében o-

lyan módszerekkel találkozunk, amelyek az egész óvodai 

életben alkalmazhatók." /58/ 

A isiagyar Pedagógiai Társaság kisgyermeknevelési szak-

osztálya 1984. október 24-én foglalkozott az iskolaelő-

készitő kompenzálás kérdésével. A szerzők véleménye sze-

rint az óvodának a jövőben a kompenzativ iskolaelőkészi-

tés feladatának is meg kell felelnie. "Meggyőződésünk 

szerint az iskolába lépő korosztályok szélsőséges hetero-

genitását mérsékelő, kompenzativ óvoda megszületése szük-

séges és lehetséges, de az alkalmas tartalmak, eszközök, 

szervezeti keretek és módszerek kidolgozása a jövő fela-

data, sok ezer gyakorló pedagógus alkotó munkájának ered-

ménye lehet csak." /59/ 

A kompenzativ óvoda "megszületéséig" szükség van a 

kompenzáló foglalkozásokra, de rendkivül veszélyes lenne, 

ha a kompenzáló mikrocsoportokat az óvodában "bevezet-

nénk". Nem kell kötelezően bevezetni, sem tiltani. Ha va-

laki hisz benne, akkor csinálja /Dr.Nagy József/. 

Az óvoda iskolaelőkészitő szerepét hangsulyozva sze-

retnék néhány gondolatot felvetni az iskolaéretlenekkel 

kapcsolatban. 

Az iskolaéretlenség kérdésével hazánkban az 1960-as 

évektől foglalkoztak /Geréb Gy., 3ácskai/. Az "iskolaé-

retlen" kifejezést először Szabó Pál használta, és a fej-

lődésbeli lemaradásra vonatkoztatta. A retardáció sze-

rinte szomatikus, intellektuális és emocionális téren 
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jelentkezhet. A komponens közül csak az első kettőt si-

került megnyugtatóan vizsgálni, a harmadik, a szociális 

emocionális összetevők értékelése, a PREFER vizsgálati 

módszer bevezetése óta megoldott, ahol a magatartásindex 

részeredményeiből olvasható le. ezt megelőzően ismertek 

a szociális képességeket mérő tesztek /Schenk, Banzinger-

1971/. 

A kompenzáló programok kidolgozásának igénye szin-

tén az 1960-as évektől merült fel a retardáltak felzár-

kóztatása érdekében. Szervezési szempontból ezek a prog-

ramok három csoportba oszthatók /Gáspárné Zauner Eva fel-

osztása alapján - 1974/: 

1. Az iskoláskort megelőző nevelési tervek, amelyek a 

korai nevelési hibák ártalmait hivatottak kompenzál-

ni /az amerikai M. Deutsch - 1965, Suzan Gray - 1965, 

Bereiter-ingelmann - 1966, hadstart - 1965 és a nyu-

gatnémet programok/; 

2. A beiskolázáskor induló 4 hónapos felzárkóztató prog-

ram /Höde - 1971/. 

3. Az iskolarendszeren belüli, korrekciós osztályokban 

/1-2 v/ szervezett kompenzáló nevelő tevékenység 

/Plowden/. 

Magyarországon  az 1971/72-es tanévben indultak meg 

kisérleti jelleggel az első korrekciós osztályok Buda-

pesten, a következő tanévben pedig  Szegeden  és Karcagon. 

A kezdeti és az azóta eltelt idők tapasztalatait össze-

gezve szakemberek megállapitották, hogy a korrekciós osz- 
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tály nem oldhat meg minden fejlesztést. Dr.Nagy József 

szerint: "az eddigi törekvések érintetlenül hagyják a 

hagyományos beiskolázási modellt. Csak arra vállalkoz-

nak, hogy e modell negatív következményeit enyhitsék, 

ezért hatékonyságuk viszonylag alacsony." /60/ 

A nyelvi retardáció szempontjából vizsgálva tovább 

az esélyegyenlőtlenségek megszüntetésének lehetőségét 

"a feladat nyilvánvalóan az, hogy olyan szervezeti ke-

reteket, modellt dolgozzunk ki, amely a hagyományos be-

iskolázás merevségeit feloldja, és ezáltal elősegiti a 

gyermek fejlettségének figyelembevételét, a fejlettség-

beli különbségek kompenzálását a beiskolázáskor." /61/ 

k  cél megvalósitásához dolgozta ki Dr. Nagy József 

egyetemi tanár a fejlettség szerinti beiskolázási rend-

szert. A "rendszer müködésének az az alapvető feltéte-

le, hogy egy-másfél évvel az iskolába lépés előtt...meg-

felelő fejlettségvizsgálat történjen; egy ilyen értékelő 

rendszer önmagát is továbbfejlesztve folyamatosan mü-

ködjön... nagyban növelheti a fejlettség szerinti bei3-

kolázás hatékonyságát, ha az óvodában preventiv iskola-

előkészitő kompenzálás folyik." /62/ 

A következőkben a családi anyanyelvi nevelés néhány 

lehetőségéről szeretnék szólni. "A nevelés legfőképpen 

a családban és az óvodában megy végbe, ott, ahol az óvo-

dás gyermekek élnek. A család és az óvoda a nevelés 

szintese, és mint közvetlen környezet, a legnagyobb ha-

tással alakitja a gyermeket. Az óvoda a gyermekek meg- 
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ismerése és nevelése érdekében felhasználja a családi kör-

nyezetben szerzett ismereteit, és a családnak átadja az 

óvodai élet tapasztalatait." /63/ 

Ma, az iskolakészültségi szint elérőséhez kompenzá-

lásra van szükség az eredményes személyiségfejlesztés ér-

dekében, tevékenységünk csak akkor lehet eredményes, ha 

a szülőket is sikerült megnyernünk ehhez a tevékenységinet. 

Hiszen az óvodai nevelés kompenzáló funkciója szoros kap-

csolatban áll a családi neveléssel. Igy egészülnek ki az 

óvodával szembeni követelmények a szülők nevelésével, il-

letve a család nevelési tevékenységének irányitásával. 

Susan Gray kidolgozta a szülők-nevelők folyamatos 

együttműködésén alapuló 9 hónapra szóló nevelési tervet, 

amely a szociális képességek fejlesztésére alkalmas. A 

terv lényege: "a gyermek eljuttatása a sikeres teljesit-

mény tárgyi jutalmazásától a közösségi kitüntetés értéke-

léséig." /64/ 

Ezzel kivánt segitséget nyujtani a szülőknek a re-

tardáció /főleg magatartási/ megszüntetéséhez. A mai 

szülők viszont - néhány kivételtől eltekintve - nem ké-

pesek eleget tenni egy ilyen, rendszeres önképzést igény-

lő, időigényes tevékenységnek. Figyelembe kell vennünk 

a megnövekedett munkahelyi és társadalmi követelményeket 

és nem utolsó sorban a család anyagi gyarapodásáért vál-

lalt többletmunkát /épitkezés, másodállás stb./. A dol-

gozó atyáknál pedig az otthoni házimunka rabol el sok 

időt, igy a gyermekek személyiségfejlesztésére kevés al- 
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kalom nyilik. Országos felmérés bizonyítja, hogy a dolgo-

zó anyák napi 8-9 órát töltenek munkahelyükön, 1-2 órát 

forditanak közlekedésre, bevásárlásra, az otthoni  teen-

dőkre pedig átlag 6 órát. Sok anya elégedetlenkedik a sok 

munka és gond miatt, ilyenkor pszichikai terhelése meg-

duplázódik, ennek következtében az otthoni légkör ideges, 

kapkodó. 

Az anyáknak régen sem volt több ideje a nevelésre, 

de munkáját természetesnek érezte, nem okozott számára 

sem fizikai, sem pedig pszichikai fáradtságot. Ma a csa-

lád sokszor nem jóleső közös programot szervez, hanem az 

együttlét idejét is "kényszerprogramok"töltik ki. Ilyen 

légkörben a gyermekek sem érzik jól magukat. Azért sok 

az érzelemszegény, de szeretetre vágyó gyermek, mert ott-

hon nem vehet részt derüs hangulatu közös munkában vagy 

szórakozásban. Az egészséges személyiségfejlődés és a he-

lyes családi életre nevelés érdekében nagyon fontos, hogy 

az egymást szerető, együttmunkálkodásra képes család min-

táját nyujtsák gyermeküknek. 

A családban a szülők nevelési tevékenysége a szemé-

lyiség egészére irányul. Az óvoda irányításával el kell 

érnünk, hogy ebbe az individuális nevelési programba fo-

gadja be a szocialista embereszménnyel kapcsolatos társa-

dalmi elvárásokat is. 

Napjainkban  a nevelés nagyarányu társadalmasitása 

ne jelentse  azt,  hogy a család lemond igazi funkciójáról 

és minden felelősséget az óvodára, az iskolára és a tár- 
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sadalomra hárit. 

A fentiek alapján a családdal kapcsolatban uj feladatok 

állnak a társadalom és a pedagógusok előtt. A leglénye-

gesebbek ezen a téren a következők: 

1. az igazi, hagyományos család visszaállitása, ezen be-

lül pedig az értékes nevelési szokások megerősitése; 

2. a családi nevelés tartalmának, módszereinek uj rafo-

galmazása; 

3. a gyermekek és a serdülők nevelésében a konkrét ten-

nivalók ujraelosztása a nevelési intézmények és a 

család. között a közös társadalmi felelősség alapján; 

4. "A család. mint jelentős társadalmi funkciókat betöltő 

közösség megerősitése jogi és erkölcsi védelme, az 

átalakuló életmód okozta feszültségek feloldásához a 

társadalom szociálpolitikai gondoskodásának kiterjesz-

tése." /65/ 

Az anyanyelv fejlesztése érdekében legfontosabb 

feladatunk megnyerni a szülőket az óvodával való együtt-

müködésre. Országos felmérések fapasztalatai igazolják 

/pl. az ERVI/, hogy a nagycsoportosok beszédkészsége és 

kifejezőkészsége a környezet nyelvhasználatától függ. 

"::reghatározó még a velük való intenziv foglalkozás, az 

érdeklődés irányitott felkeltése, a beszédszituáció biz-

tositása; a kommunikáció és az interakció, valamint a 

beszédgyakorlás lehetőségének megteremtése a családban 

és az óvodában egyaránt." /66/ 

Tehát rendszeres és tudatos anyanyelvi nevelés 
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szükséges ahhoz, hogy a 6 éves gyermekek megfelelhesse-

nek az iskolakezdés nyelvi követelményeinek. A szülők 

megnyerése egy-egy konkrét feladat elvégzéséhez nem min-

dig könnyü feladat, pedig a nyelvi hátrányok leküzdésére. 

főleg a nagycsoportosoknál van szükség. Nem elég, ha 

csak vázoljuk számukra az elérendő anyanyelvi szintet, 

módszereket is kell számukra adnunk a fejlesztéshez. 

Legfontosabb, hogy otthon biztositsanak a gyermeknek meg-

felelő beszédalkalmat, válaszoljanak kérdéseire és rend-

szeresen meséljenek neki. Környezetében ne használjon 

senki indulatos, trágár szavakat, hanem igényes beszéd-

módra törekedjenek. A bizalomtele szülő-gyermek kapcso-

lat egyik záloga, ha érdeklődnek az óvodai eseményekről, 

meghallgatják az óvodában tanult  verseket, dalokat, me-

séket. Különösen a mesélés nyelvi és kapcsolatfejlesztő 

hatását kell hangsulyoznunk, amelyet az országos kísér-

let adataival is bizonyithatunk. 

A Magyar Pedagógiai Társaság Családi úevelés szak-

osztályának legutóbbi szegedi vándorgyülésén /1983/ esett 

szó a meséléssel kapcsolatos kérdésekről. A szülők, nagy-

szülők meséje szerves része a gyermek életének, fejlesz-

ti képzelőerejét nyelvi kifejezőkészségét és erkölcsi 

itéleteit. A mesével foglalkozó felmérést 18 óvoda nagy-

csoportjában végezték el /összesen 439 hatéves gyermek-

kel/. A megkérdezett gyermekek közül csak 3 mondta azt, 

hogy nem szereti a mesét /0,68 ,ó/. A mesét nemcsak érde-

kes cselekménye, a szereplők jelleme és erkölcsi tartalma 
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miatt kedvelik, hanem főleg azért, mert közel áll hozzá-

juk az a személy, aki a mesét mondja /anya, apa, nagy-

szülő, testvér/. Többségük nem kedveli a lemezről, magnó-

ról szóló mesét, a tv-mesét is csak 32,8 ;ó-uk választot-

ta. A gyermekek 63,5 -a szereti, ha személyes kapcsolat-

ban van a mesélővel, tehát igényli a felnőttel vagy test-

vérrel kialakitható érzelmi kontaktust. Sok óvodában meg-

szervezik a szülők oktatását. /Mintául a tatai hgostyáni 

uti óvodáét vettem. / A három évig tartó továbbképzés anya-

gában szerepeltek az óvodai foglalkozások lényegét bemu-

tatók /nevelési területek, módszerek/, a családi nevelést 

segitők és egészségügyi témájuak. 

A családi nevelést irányitó előadások cime: 

- A 3-6 éves gyermek életkori sajátosságai; 

- Az öröklés és környezet; 

- Az  óvoda és család együttmüködése; 

- A nevelési eljárások alkalmazása; 

- Az óvoda iskolaelőkészitő szerepe. 

A témák szemléletesebbé tételét filmekkel, magnetofonfel-

vételekkel és kiállitásokkal érték el. Szinte minden óvo-

dában hagyomány, hogy gyakran rendeznek kiállitást a gyex 

mekek munkáiból /rajz, gyurma, barkácsolás, kézimunkák/. 

Igy a szülőnek alkalma nyilik gyermeke fejlődésének köve-

tésére. 

Szintén hasznos gyakorlat a szülők részére készitett 

könyvajánlás, játékajánlás. több óvodában az óvónők a pe-

dagógiai szakirodalom és a mesekönyvek terjesztésére is 
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vállalkoznak, szaktanácsot is adnak a korcsoportnak meg-

felelő könyvválasztáshoz. A szervezett, tervszerü okta-

tás nem pótolhatja az óvónő-szülő közvetlen kapcsolatát. 

A gyermekek egyéni megismeréséhez feltétlenül szükségesek 

a családlátogatások, a fogadóórák meghitt légköre és a 

szülői értekezletek. Különösen a fogadóórák és a minden-

napos kapcsolattartás nyujthatja a legtöbb segitséget a 

nevelésben, fejlesztésben. Az óvónőnek ezeket az alkal-

makat kell felhasználni a család nevelési eljárásainak 

megbeszélésére, irányitására. Ekkor  lehet - a gyermek e-

gyéni adottságait figyelembe véve - tanácsot adni a gyer-

mek anyanyelvi fejlesztésére is. Izeg kell értetni a szü-

lővel, hogy a nyelvi fejlesztés a  személyiség  egészére is 

nagy hatással van. Utalni kell az iskolakészültségi szint 

jelentőségére és az iskolai eredményekre gyakorolt hatá-

sára. "Az iskolakészültség szinvonalának emeléséhez a 

szülők akkor... tudnak a legnagyobb mértékben hozzájá-

rulni, ha minden lehetséges alkalmat fölhasználnak arra, 

hogy gyermekükhöz beszéljenek, kérdéseikre válaszoljanak, 

a gyermek mondanivalóját meghallgassák, érdeklődéssel, 

együttes cselekvéssel minél többet beszéltessék. Erre min-

den szülő képes, minden szülőnek, még a legelfoglaltabb-

nak is van és kell, hogy legyen ideje." /67/ 

Hivjuk fel a szülők figyelmét a tömegkommunikációs 

eszközök neveléssel kapcsolatos müsoraira! Ebből a szem-

pontból a TV Családi Körének müsorát kell kiemelnünk. A 

sorozat célja, hogy emelje a szülők pedagógiai kulturáját, 
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segitse a harmonikus családi élet kialakulását, és szak-

szerüen irányitsa a családi nevelést. A sorozat készitői 

az adások szerkesztésének koncepcióját ily fogalmazták 

meg: "mindig két fő elemre épülnek: a negativumokat tar-

talmazó szituációkra és a megoldási lehetőségeket bemu-

tató pszichológiai és pedagógiai információkra." /68/ 

Ortutay Zsuzsa javaslatára változtattak a müsorele-

mek arányát a jelenetek javára. Igy akarják megnyerni né-

zőként az alacsonyabb müveltségü szülőket és a gyes-en 

lévő anyákat. 

A családi nevelést segitő tanácsok és módszerek kö-

zül csupán a leglényegesebbeket emeltem ki, amelyekkel 

az a fő célunk, hogy a társadalom szocialista igényei be-

épüljenek a szülői nevelési gyakorlatba. 
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IV. A családi nevelés fejlesztő hatásának segitése 

/I. számu kisérlet/ 

A gyermeket körülvevő elsődleges nevelő-fejlesztő kö-

zösség a család. 

"Az óvodai és az iskolai nevelés szempontjából - mind az 

erkölcsi-szociális magatartást, mind a teljesitményt te-

kintve - meghatározó a kisgyermekkori és az aktuális csa-

ládi miliő." /69/ 

Krüger /1970/ szerint a közösségi beilleszkedést elsősor-

ban a következő feltételek segitik elő: 

- korai szenzoros stimulusok, 

- a szeretetteljes bánásmód, 

- a szabadságot engedő nevelés, 

- a szülők pozitiv elvárásai, 

- a pozitiv énkép kialakulásának támogatása, 

- a beszéd ösztönzése, illetve 

- a beszédre forditott figyelem, 

- a kérdések serkentése és a válaszadás, 

- a könyvekkel való bánásmód megismertetése, 

- a játékra és a fejlesztésre szánt alkalmak biztositása. 

Az  utolsó öt feltétel, a napi rendszeres meséléssel kie-

gészitve a beszédfejlesztés alapját is szolgálja. 

I. számu kisérletünket az 1982/83-as évben kezdtük meg. 

Célunk, a családi nevelés irányítása az anyanyelvi fej-

lesztés érdekében. 

Munkánkat - egy 24-es létszámu nagycsoportból kivá-

lasztott - öt óvodással végeztük. A kiválasztás alapjául 
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a PREFER vizsgálat családi neveléssel kapcsolatos kérdő-

ivének eredménye, az anamnézis és a röviditett PREFER vizs-

gálat szolgált. 

Az öt óvodás közül egy kislánynál /Z. Judit/ 1 - akinél 

a beszédretardáltság beszédgátlással is párosult - ugy 

döntöttünk, hogy számára külön, személyreszóló programot 

készitünk. A fejlesztő munkára a nagymama bizonyult alkal-

masnak, mivel az anya szintén gátlásos, sőt negativ énké-

pü személyiség. /A kislány számára készült program leirá-

sa a melléklet 25/a oldalán kezdődik/. 

Z. Juditnál az egyéni fejlesztés nem bizonyult elegendő-

nek, igy a következő évben beosztottuk a kompenzáló kis-

csoport tagjai közé is. Igy két év alatt elérte az iskola-

készültségi szintet. 

A retardált beszédfejlődésü gyermekeknél a fejlesz-

tendő területeket a röviditett PREFER vizsgálat /anyanyel-

vi szempontu/ részeredményei, illetve a tudás- és magatar-

tásindex alapján állapitottuk meg. 
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A gyermekek családi státuszát a családrajzokból is-

merhettük meg. A családrajzoknál teljes elemzésre nem 

vállalkoztunk, csupán az adott óvodás érzelmi kötődését, 

a kis közösségben elfoglalt helyét és az emberrajz fej-

lettségi szintjét /RQ/ állapitottuk meg. 

A családi nevelés irányitását 4 hónapon ;át végeztük. 

Napjainkban már szinte általánossá vált, hogy a szü-

lőket tájékoztatják az óvoda napirendjéről, célkitüzései-

ről. szervezett lehetőségek /szülői értekezlet, fogadó-

óra, nyilt nap/ biztositják a szülők beavatását az óvodai 

életbe. Többségük él is a felkinált alkalmakkal, de ezek 

jelen formájukban nem képesek biztositani a bensőséges 

kooperativ kapcsolat létrejöttét. A család és óvoda e-

gyüttmüködése, a célkitüzésekben megfogalmazott "partner-

kapcsolat" általában még csupán néhány területre szükül 

le /csoportszoba diszitése és felszerelése, játékok ja-

vitása, kirándulások és társadalmi munkák szervezése, ün-

nepélyek rendezése/. A gyermek fejlesztése-nevelése szem-

pontjából fontos tartalmi kérdésekben azonban a szülő, 

többnyire csak mint információforrás és a nevelő értéke-

lő-minősitő véleményét befogadó személy szerepel. 

Kisérletünkben szerettünk volna tullépni a család és óvo-

da kapcsolatának hagyományos formáin. 

A kiválasztott gyermekek szüleinek külön szülői ér-

tekezletet nem tartottunk, ennek a módszernek ellentmond 

a pedagógiai tapintat. Az iskolakészültséghez szükséges 

anyanyelvi követelményeket közös csoport- szülői értekez- 
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leten ismertettük. Tájékoztatónkhoz felhasználtuk az ONEP-

ben meghatározott szintet. A kompenzáló beiskolázási mo-

dell c. könyv beiskolázási fejlettségről szóló részét és 

az ERVI-felmérés tanulságait. 

A kisérletben szereplő családok nevelési módszereit 

és az otthoni légkört az óvónő eddigi ismeretei, valamint 

a közös családlátogatás alapján igyekeztünk regisztrálni. 

A szülőkkel megbeszéltük a gyermek egészséges fej-

lődéséhez szükséges napirendet. Külön felhivtuk a figyel-

müket a rendszeres napi mesélésre, a beszédalkalom bizto-

sítására és a nem életkornak megfelelő tv-müsorok káros 

hatására. 

Őszintén feltártuk az adott gyermek részterületi el-

maradását és a szülői felelősségre hivatkozva elmondtuk, 

hogy milyen módon javitható a gyermekük anyanyelvi szint-

j e. áegitségként pedagógiai  szakkönyveket,  fejlesztő játé-

kokat és meséket ajánlottunk. /Az ajánlások a melléklet 

1-6. oldalán találhatók./ 

Voltak olyan családok, ahol külön gondot okozott az 

anyanyelvi fejlesztésre alkalmas családtag kiválasztása. 

A négy gyermek közül kettőnél /Ny. Pál és P. Anett/ a 

nagymamát, illetve a keresztanyát kértük meg a fokozott 

törődésre. Az első esetben az anya elfoglaltsága és elha-

nyagoló nevelési módszere, a másodikban pedig betegségé-

ből adódó alkalmatlansága miatt /idegbeteg/. 

Felmértük a mesekönyvek számát is, amelyből megálla-

pitható, hogy a kisérleti csoport tagjainál a meseköny- 
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vek átlaga 13 db, a csoportnál pedig 21 db. 

A kisérleti csoport óvodásainál a családlátogatás alkal-

mával tájékozódtunk a mesekönyvekről, a többieknél csak 

a szülőktől kapott információkra támaszkodtunk. Ebben az 

esetben leírattuk a mesekönyvek cimét is, igy pontosabb 

adatot kaphattunk, mintha csak a könyvek száma után ér-

deklődünk. 

Két gyermeknél /K. Sándor és K. 1'erenc/ a lemara-

dást az ingerszegény környezet és a beszédalkalom hiánya 

okozta. Szüleikkel meg kellett értetnünk, hogy ha a fel-

nőtt nem érdeklődik a gyermek élményei, tapasztalatai i-

ránt, annak nincs alkalma gondolatait közölni. A benne 

megfogalmazódott tapasztalatok szertefoszlanak /a kinyil-

vánitás hiányában nem nyernek megerősitést/. Hiszen az 

ismeret akkor válik valóban sajáttá, ha"a képzeleti-gon-

dolati átdolgozás során beépül a korábbi tapasztalati 

anyagba." /70/ 

A kisérlet megkezdése után egy hónappal megkértük a 

szülőket, irják le gyermekük napirendjét. Igy akartunk 

képet kapni az otthoni időbeosztásról, ezen belül is ar-

ról, hogy tanácsaink hatására több időt töltenek-e gyer-

mekcikkel, van-e az óvodásnak állandó otthoni feladata, 

elviszik-e moziba, bábszinházba stb. A napirendek tul ál-

talánosak lettek, ezért Dr. Nagy József egyetemi tanár 

utmutatása alapján, az "időtükör" készitéséhez folyamod-

tunk, amelyet a szülőkkel közösen állapitottunk meg. 

Az időintervallum az óvodából hazatérés és a lefekvés 
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közötti időszak /17-20 óráig/. .ezen belül a következő te-

vékenységek iránt érdeklődtünk: 

E = egyedül játszik; 

T = testvérével játszik; 

B = beszélgetés természetes helyzetben /gondozás, étke-

zés, házi munka, séta közbeni; 

M = mesét hallgat; 

J = játék a felnőttel; 

TV = tv-t néz. 

A felmérés technikai megoldása: egy szótárfüzet lapjait 

a következő módon osztottuk be: 

III. 
7-11-ig 

17h-18h-ig 18h-19h-ig 19h-20h-ig A mesék 
cime: 

III.7. 
hétfő J J J T  T T B B  B M M E Üreg néne 

őzikéj e 

riedd B B B T  T T B B  B B `i'V TV 

Jzerda xB B B B E E T T  T '1'V B ExBeszélge- 
tes seta  
közben 

Csütör- 
tök T T T T  T E E E  B  TV  B  M  A három 

törpe 

Péntek B B B E T T T B  B TV E E 

/K. Ferenc időtükre, a napi mesélés átlaga ezen a héten: 9'/ 

Próbáltunk képet kapni a hétvégék eltöltéséről is, de az 

ezzel kapcsolatos információk tul általánosak, igy követ-

keztetések levonására alkalmatlanok. 

Mivel a kiválasztott óvodások mindegyikénél az után- 
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mondás szintje volt a legalacsonyabb, ezért a napi mesé-

lések és a felnőttel folytatott beszélgetés időtartamát, 

valamint a mesekönyvek számát átlagoltuk. 

Mesekönyvek 
száma 	db. 

Napi mesélés 
átlaga 

r'elnőttel be-
szélget /napi/ 

K. Sándor 7 8,6 perc 42 perc 

K. Ferenc 4 7,28 " 40 " 

Ny. Pál 40 10 11 6o " 

P. Anett 4 3,09 " 30 " 

Átlag: 13 7,24  " 43 " 

A csoport 
átlaga: 21 6 11 35 " 

Az  időtükör készitését 2 hónapig folytattuk. 

Eredményesnek bizonyult az a megoldás, hogy csak a kísér-

let kezdete után egy hónappal folyamodtunk az időtükör 

készitéséhez, mert igy sikerült elérnünk a szülők részé-

ről az állandó odafigyelést. A kapott adatok is ezt bi-

zonyitják, mert a kisérleti csoport tagjainak időtükör 

átlaga magasabb az óvodai csoport átlagánál. 

A többszöri családlátogatás és a szülőkkel folytatott 

gyakori beszélgetés hatására kialakult a kivánatos szülő-

nevelő viszony. A második felmérés eredményeit bemutató 

táblázatokról leolvasható közös munkánk eredménye. 
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A kisérletből levont következtetéseink  

Az irányitott családi nevelés négy hónapja alatt a külön-

féle területek átlagos fejlődése a következő:  

1. A családi nevelés: 	13 standartpont;  

2. A magatartásindex: 	9 	" 

3. A tudásindex: 

4. A tudásindex összetevői:  

utánmondás 

8,2 	 ~ 

16 standartponttal;  

következtetés 6  

relációszókincs 5 "  

irásmozgás : 8  " 

A csoport átlagával összehasonlitva, a családi nevelésben  

a fejlődés háromszoros, a magatartásindexben csaknem két-

szeres, a tudásindex átlaga pedig 0,7 St-tal több.  

A családi nevelés utánmondásra gyakorolt hatását bi-

zonyitja, hogy szintje a csoportéhoz viszonyitva több 

mint kétszeresére emelkedett /a csoporté 7 St-tal, a kis-

csoporté 16 St-tal/. 

A kiscsoport hónapokra lebontott fejlődése a következő:  

a családi nevelés 	 . 3 ,25 St;  

a magatartásindex 	2,25 St; 

a tudásindex 	2,05 St;  

az utánmondás 	4 	St;  

a következtetés 	: 	1,5 St;  

a relációszókincs 	: 	1,25 St; 

az irásmozgás 	: 	2 	St;  

/Az egyes gyermekek egyéni fejlődésének adatait a mel- 
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léklet 50-67. oldalain összegeztem./ 

A fej lesztésbe bevont négy óvodás közül tanulmányait 3 az 

általános iskola első osztályában kezdte meg, P. Anett 

pedig a korrekciós osztályban. 

Kisérletünk hatására uj szempontként épült be a csa-

ládi nevelésbe az, hogy a gyermek milyen mértékben tud 

megfelelni a nevelési intézmény elvárásainak, értékrend-

jének. 
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V. A retardált beszédfe'lődésü 5- 6 éves  :  ermekek óvodai 

anyanyelvi fejlesztése  /II. számu kisérlet/ 

"A szociolingvisztikai kutatások bebizonyitották, 

hogy a kulturális szempontból hátrányos helyzetü gyerme-

kek legközvetlenebbül az anyanyelvi fej lettség szinvona-

lában károsodnak. Szegényes szókincs, sajátos és primitiv 

beszédkultura jellemző rájuk, ez együtt jár a gondolko-

dás alacsony szintjével, sajátos viselkedésmódokkal." /71/ 

Jelenlegi óvodai oktatásunk még nem alkalmas a nyel-

vi retardáció okozta hátrányok teljes  felszámolására,  az 

iskolaelőkészitő kompenzálás viszont megfelelő eljárás 

a lemaradás megszüntetésére, mert a kompenzálásra szoruló 

óvodások szorongó, frusztrált személyiségek. A szegényes 

kommunikációs készségü gyermekek nyelvi fejlesztése csak 

a gátlások, szorongások feloldását célzó "oldó hatásu, 

beszédre ösztönző" légkörben történhet. 

A kiscsoportos iskolaelőkészitő anyanyelvi kompen-

zálást az "5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége" és az 

"Iskolaelőkészitő kompenzálás" c. könyvek anyagát figye-

lembe véve végeztük. 

A kisérleti csoport tagjait a PREFER vizsgálat ered-

ménye alapján választottuk ki. A tudásindex összetevői 

közül csak az irásérettséget nem mértük. Vizsgáltuk a 

számlálás és a mennyiség eredményét is, mivel a relációk 

és a halmazok matematikai felismerése a gondolkodás fej-

lődésének alapja, amely rendkivül szorosan összefügg az 

anyanyelv fejlődésével. "Ezért a műveleti képességeknek 
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a nyelvi reprezentációját is el kell sajátitani az elma-

radás felszádolása érdekében." /72' 

A kiválasztott óvodások tudásindexe átlag: 46,2 St. 

pont, az átlagos lemaradás pedig 8,37 hónap. 

A magatartásindex átlaga: 49,2 St. pont, az átlagod le-

maradás: 6,67 hónap. 
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A kompenzáló foglalkozásokat 1984 januárjában 9 óvodás 

részvételével kezdte el a csoportvezető óvónő. Munkájá-

ban, főleg a szemléltető eszközök elkészitésében és a 

jegyzőkönyv vezetésében a hallgatók is segitettek. 

A foglalkozásokat 4 hónapra terveztük, heti 4 alka-

lomra, igy 64 foglalkozás anyagát állitottuk össze. Ala-

pul, az Iskolaelőkészitő kompenzálás c. könyvben találha-

tó anyanyelvi ütemtervet vettük. 

Az anyagkiválasztás fő szempontja: a beszédalkalom 

nyujtása és a beszédaktivitás kiváltása. A gyermekek rész-

elmaradásait figyelembe véve olyan témákkal és'müvekkel 

foglalkoztunk, amelyek elősegitették a szókincsbővitést, 

a főbb nyelvi eszközök gyakorlását, a tér- és időbeli 

relációk rögzitését, valamint a nyelvlogikai müveletek 

gyakoroltatását. 

A szocializációs képességek fejlesztését a különféle 

megteremtett vagy spontán kommunikációs lehetőségek és a 

szerepjátékok segitették. 

A foglalkozások anyagának összetétele: 

- irodalmi alkotások /versek, mesék, mondókák/; 

- különféle játékok /didaktikus-, szerep-, szabály 

és nyelvi/; 

- feladatlapok - a kézügyesség fejlesztésére és az 

átvett anyag rögzitésére. 

A foglalkozások tartalma  

I. A foglalkozásokban szereplő irodalmi alkotások,versek 

és mesék /népmesék és mümesék/. 
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1. A felhasznált versek: 

a/ mondókák és az utánzást vagy mozgáskiséretet igény- 

lők: Tamkó S. Károly: Törpetánc /3 bábbal/, 

Cini-cini muzsika /fakanál bábbal/, 

Szállj, szállj pille /utánzó mozgás és sikbábok 

segitségével/. 

b/ Zeneiségük, ritmusuk,játékos rímük és hangutánzó 

szavaik alapján könnyüvé vált a vers megtanulása a 

következőknél: 

Csukás István: Dalocska, 

Weöres Sándor: A kutya-tár, 

Kocsi és vonat, 

Forgós-ropogós, 

Haragosi 

A birka-iskola 

c/ A kérdőmondat hangsulyának gyakorlására: 

Weöres Sándor: Csali mese 

Tul, tul 

d/ hokonértelmü szavak /igék/ szemléltetése: 

Weöres Sándor: Barangolók 

e/ iviozgalmasságot fejez ki: /sok mozgást jelentő ige/: 

Weöres Sándor: Fiuk, lányok c. verse. 

Más versek 

Samuil Marsak: Kölykök, /különleges kifejezések, 

szemléletes költői képek/ 9  

Pogácsa /otthoni munka, motiváció a főzöcskés já-

tékhoz/, 
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Őszi levél /népköltés - az ősszel kapcsolatos téma be-

vezetéseként/, 

Csukás István: Hivogató 	/motivációként/, 

Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny 	" 

Csanádi I.: Uj kenyér 

2. A bemutatott mesék 

A répa orosz népmese - a mese cselekményének lerajzol-

tatása/, 

Rónay György: Hazudós mese /vidám hangulat, igaz-hamis/ 

Kutya-macska barátság /ok-okozati összefüggés, szó-

kincsgyarapitás/; 

Igor ioriszov: Amit a bölcs medve tudott /kisebb-na-

gy obb relációkra példák/; 

A kismalac és a farkasok /népmese - irodalmi élmény, 

erkölcsi itéletek/; 

Szutyej ev : A három kiscica /ok-okozati összefüggések/; 

Hogyan hivta meg vendégségbe a róka a gólyát? 

/szereplők jellemzése/, 

A. Tolsztoj: A róka és a nyul /a mese nyelvi eszközei-

nek gyakoroltatása/, 

A part alatt /a mese visszaadása a képek alapján!, 

A három kivánság /kérdések a mese cselekményeivel kap-

csolatban/, 

A pórul járt ravaszok /népmese-emberi tulajdonságok be-

mutatása/ 9  

Az állatok nyelvén tudó juhász /népmese-, a népmese 

jellegzetes nyelvi elemei/, 
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A két kicsi bocs meg a róka /népmese-/, 

Holle anyó /a mese feldolgozása után önálló elmondás a 

mesefolytatás módszerével!, 

Adj isten egészségére /népmese - a népmesei fordulatok 

bemutatására/, 

Lev Tolsztoj: Filipók /iskolaviszony kialakitása, az is-

kolalátogatás élményének felidézése!, 

Józsika hét napja /irodalmi élmény, időrelációk/ 9  

Móra r'.: A nagyhatalmu sündisznócska /mesedramatizálás/. 

II. A foglalkozásokon alkalmazott játékok  /didaktikus, 

nyelvi és szabály/ leirása a melléklet 6-14. o., 

15-19, és 19-25.0. 

III. A játékokhoz felhasznált eszközök: 

Kártyák: Okos mackó, 

ABC-kártya, 

Orakártya, 

Tanulói kártyakészlet óvodai matematika 

foglalkozásokhoz. 

Más eszközök: Az ABC-s füzet képei, 

Képes lottó, 

Az állatok és növények világa c. képsor, 

az ERVI képei, 

a PREFER képei, 

az Iskolás lesz a gyermekünk c. könyv fel-

adatlapja, Kovács Tibor képes nyelvi prog-

ramjából. 
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Társasjátékok a Dörmögő Dömötörből: 

Fogalmak csoportositása, 

Forditott dominó /ellentétek/, 

Hangos dominó. 

A foglalkozásokat a kijelölt napokon délelőtt 11 és 12 óra 

között tartotta az óvónő. Általában 20 perces időtartamig. 

Előfordult, hogy a feladatlap megoldására csak játékidő-

ben került sor. 

A következőkben szeretném bemutatni az anyanyelvi 

foglalkozások ütemtervét és néhány feladat elemzését. 

Mivel a II. és III. számu kisérleti csoportban ugyanazt 

a tematikát használtuk, igy célszerűnek láttam a III. cso-

portra vonatkozó elemzést is itt közölni. 

A II. számu kisérleti kiscsoport egyéni fejlődésé-

nek adatai a mellékletben a 68-128. oldalig találhatók. 
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Az anyanyelvi foglalkozások ütemterve 

/kis- és mikrocsoportos speciális foglalkozások/ 

Tervezett: 64 foglalkozás 

A foglalkozások hetente 4 alkalommal lesznek. 

/hétfőn, kedden, szerdán és pénteken/ 

A foglalkozásokon a II. csoportban 9 )  gyermek vesz -ésx,4. 

a III. csoportban 5 

A foglalkozásokat vezeti: Kóczy Kálmánné óvónő, tanitónő 

és Tóth Jánosné óvónő. 

Az ütemtervben alkalmazott röviditések: 

A.: A foglalkozások anyaga 

P.:  A foglalkozások feladata 

J.: Játék 

Sz.: Szemléltetés 

r'1.: Feladatlap 

1. foglalkozás 

A.: Köszönés, bemutatkozás, lakcim 

Kapcsolatteremtés báb segitségével 

Sz.: Bábdarab 

J.: Kopogós /1/90/ Az óvónő feláll a gyermekekkel szem-

ben, kezében egy ceruzát vagy valami kemény tárgyat 

tart. Ezzel a tárggyal valami butort megüt a háta 

mögött, hogy az jól hallható kopogó hangot adjon. 

A játék lényege, hogy az óvónő egy számot kopog ki 

lassu, egyenletes kopogással. 

Ha vége a kopogásnak, a gyermekek annyi ujjukat mu-

tatják fel, ahány kopogást hallottak. 
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F.: A nyelv konativ funkcióinak gyakorlása, figyelem-

koncentrálás, számlálás, reagálóképesség. 

A bábdarab elemzése /II. csoport/ 

1. báb /óvónő/ köszön, bemutatkozik, elmondja a lakci-

niét, mesél a gyermekeiről. 

2. báb /fiu/: Gy. Tamás: 

Köszön: - óvónőnek, gyerekeknek. 

Bemutatkozik lelóg bátortalan/. 

"Ov odás vagyok, nagycsoportos, szeretek óvodába jár-

ni, szeretek aludni." 

- Lakcimét nem tudta, de elmesélte az utvonalat haza- 

felé: "nem földszinten lakunk, Dankó Katiékkal egy 

házban. Testvérem iskolás, nem tudom milyen osztályba 

jár. Vikinek hiv j ák /Viktor/". 

B. Zoli: Bohóckodik a bábbal, de végül mégis bemutat- 

kozik. Nem beszédhibás, mégis selypitve mutatkozik 

be zavarában. Lakciniét tudja: "Szarvason, a Kazinczy 

uton lakunk. Editke iskolás. Apukám nem tudom mit 

dolgozik, Mezőhegyesre jár, csak egyszer jön haza. 

Anyukám a Szlovák Iskolában tanit." 

R.  János: "Nagycsoportos óvodás kisgyerek vagyok, Ja-

ninak hivnak. A biróságnál lakunk. Anyu otthon van, 

apu dolgozik, mindig épit valamit, olyan házat." 

H. Robi: Szivesen veszi kezébe a bábot. Először so-

káig bohóckodik vele. A nevét megmondja, a cinrét nem 

tudja. Sokat beszél a legidősebb testvéréről: Atti-

ról, aki Pesten tanul. Apukájáról is, aki hét végén 



- 9 1 - 

jár haza, mert vidéken dolgozik. 

R. Pali: Fegyelmezetten bemutatkozik, felsorolja a 

testvérei nevét. "Anyukám kocsival jár értem. Tanyán 

lakunk, apuka csak este jön haza, segitek neki mala-

cokat etetni." 

3. báb /kislány/ 

D. Kati: Bátortalan. "Övodás vagyok, nagycsoportos, 

a testvérem bölcsődés. Szarvason lakunk, Jókai ut 40. 

Apukám megmutatta a HAKI-ban a kis kacsákat meg a ha-

lakat. Anyuka a patikában dolgozik." 

Z. Ági: "Z. Ági vagyok. Nincs testvérem. 

Anyukám irodában dolgozik. Mama és papa jön értem az 

óvodába. A Zalka utcán lakunk." 

E. Márta: "Csókolom! Mártika vagyok. A címünk Lenin 

u. 60. Angéla óvodás, a földszintre jár. Már tudok 

uszni, apukámmal szoktam." /Mosolyog és nem beszél 

tovább./ 

Z. Judit: lassan, félénken huzza fel a bábot /annak 

ellenére, hogy állandóan használják a gyerekek!/ 

Csak segitséggel mutatkozik be. 

Óvónő: /bábot huz a kezére/ Hogy hivnak Juditka? 

J.: Zöldhegyi Judit 

Ónő: Hol laktok? 

J.: Az MHSZ-be. 

Ónő: Ki szokott érted jönni az óvodába? 

J.: Pa-a-pa.... /elnyujtva mondja/ 

Ónő: Kivel szoktál este játszani? 
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J.: Paapával, mamával, anyuval is /3 müszakban dolgozik 

az anyuka/ 

Ó.: Szeretsz-e óvodába járni? 

J.: Szeretek. 

Ünő: Ki a barátod? 

J.: Márti és Kati. 

Onő: Melyik Kati? 

J.: Dankó. 

Azokkal a gyerekekkel, akik nem tudták megfelelően a fon-

tos adataikat elmondani, egyénileg foglalkoztunk /a hall-

gatók bevonásával/. Hogy meggyőződjünk munkánk eredményes-

ségéről, ismétlő jelleggel bekerült a 47. foglalkozás a-

nyagába is. 

A báb segitségével könnyen sikerült kapcsolatot teremte-

ni a gyermekekkel, még a leggátlásosabb, Z. Judit is vá-

laszolt a kérdésekre. A többiek önállóan mondták adata-

ikat. R. János sokat fejlődött már az előző óvodai évben 

is, de a szociokulturális hátrány /cigány/ még erősen 

érződik megnyilatkozásaiban. 

R. Robi: a magatartási éretlenség minden megnyilvánulá-

sát átszövi. 

III. csoport  

A.: Köszönés, bemutatkozás, lakcim. 

Kapcsolatteremtés báb segitségével. 

- Először a báb köszön, bemutatkozik, beszél magá-

ról. 
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Ónő: Hallottátok, hogy Kati baba milyen szépen köszönt és 

bemutatkozott. Most ti köszönjetek, mutatkozzatok be, 

mondjátok el, hol dolgoznak a szüleitek. Az a gyerek 

a legokosabb, aki már azt is meg tudja mondani, hogy 

hol lakik. /Akinél szükséges, az óvónő kérdezi az 

adatokat./ 

i3.Cs.: Jónapot kivánok. B. Csilla vagyok, a nagycsoport-

ban járok. Nekem nincs testvérem. Apuka malterol, 

ja, kőmüves. Anyukám az Úvónőképzőbe' takarit. A 0á-

lya felé lakunk, uj házba'. 

S.Cs.: Jó reggelt! S. Csabi vagyok, van egy nagy testvé-

rem, Klári. Már iskolás. Apukám tv-t szerel, anyuka 

szemüvegeket csinál /lát szeré sz/. 

Cimünk: Lenin u. 2. 

A.P.: A. Peti vagyok. Két  testvérem van. Icu és Jóska. 

Icu óvodás. Apuka legelteti a bocikat. Anyuka taka-

rít a főiskolán. 

Onő: Hol laktok? 

- Nem tudom. /E1 tudja mondani merre kell hazamen-

ni./ 

S.R.: Csókolom. 6 éves vagyok. S. Renáta. 

Anyuka: K. Eszter. Itt az Óvónőképzőben dolgozik, 

fent a konyhán. Apa Sarkadon van, gödröt ás géppel. 

A testvérem Olivér, már iskolába jár. A Sallai uton 

lakunk, nem tudom hány szám. 

L.S.: L. Sanyika vagyok. Ugy szoktam köszönni, hogy jó 

napot kivánok. 

Únő: Hol laktok? 
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- Szarvason. 

Ónő: Tudod-e, melyik utcában? 

- Tudom, a 7. utcába'. /Azt el tudja mondani, hogy mi-

lyen a környék/. 

Ónő: Van testvéred? 

- Anikó, iskolába jár. 

Ónő: Hogy hivják apukádat? 

- Sanyi bácsi, ott a bokrétába' /vendéglő/ dolgozik. 

Ónő: Mit dolgozik? 

- Főzi az ebédeket /szakács/. 

Anyuka a rendőrségen gépel. 

Ónő: Hol lakik a nagymamád? 

- Szentandráson, az a szentandrási mama. 

Azokkal a gyermekekkel, akik nem tudták megfelelően el-

mondani a fontos adataikat, egyénileg foglalkoztunk. 

Hogy meggyőződjünk munkánk eredményességéről, ez a téma 

ismétlő jelleggel bekerült a 47. foglalkozás anyagába. 

2. foglalkozás 

A.: Szimbólikus játék: a család - 

J.:  Papás-mamás játék 

- A gyermekek mindig más-más szerepkörben beszélje-

nek /gyerek, apa, anya, nagyszülő/ 

Pl.: a/ A gyermek hazamegy az óvodából. 

/Mit mond a "papa", a "mama", hogy mesél 

a gyermek az óvodáról; elmondhat egy mesét 

vagy verset, beszélhet társairól, stb./ 
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b/ Este együtt a család. Ki mit csinál, mit mond, 

ki játszik a gyermekkel, ki mesél neki. 

F.: A különböző szerepekben jelentkező kommunikációs ké-

pességek müködésére példa bemutatása, és azok aktiv 

gyakorlása. Képet kapunk a családi légkörről és a 

családi nevelésről. 

A.: Hangulati lezárás: ha az esti családi beszélgetés a 

téma: a/ József Attila: Altató c. verse vagy 

b/ egy altatódal meghallgatása. 

3. foglalkozás 

A.: Gini-cini muzsika - népköltés /táncoltató 

2 rongybaba táncoltatásával. 

J.: 1i van a zéákban? - tárgyak felismerése, tapintás 

alapján; jellemzésük 

$z.: sima - érdes /a Dörmögő Dömötörből/ 

F.: Utánmondás fejlesztése. Érzékelhető tulajdonságok 

alapján állitások az egyes tárgyakról. A szemlélte-

tés segitségével elvonatkoztatás a konkrét tárgyak-

tól. 
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le az eghz 	tedd boritékos. ea kuidd el Dormögónek! 	 K. M.  

4. foglalkozás  

A.: Tamkó S. Károly: Törpetánc 

/Eljátszásához 3 báb szükséges/ 

Fenn a hegyen 	Hipp-hopp, 

körbe-körbe... 	hepe-hupa, 

Tüztáncot jár 	avar-muhar,  

három törpe. 	jaj, de puha'  

Rátiporva 	Zeng a dalunk 

kőre, rögre, 	mindörökre:  

azt huhogják 	Törpe, bögre,  

megpörögve: 	görbe bögre!  



-  97  -  

J.:  Mondd az ellenkezőjét! 

szép - csunya 	édes - 

erős - 	szorgalmas - 

magas - 	széles - 

nagy - 	hosszu - 

gy ors - 	fehér - 

Pl.:  Az iskolás lesz a gyermekünk c. könyv 53. felada-

ta /kis eb b-nagy obb/ 

Színezd ki a nagyobb körtét sárgára, a kisebbet zöldre! 
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5.  foglalkozás  

A.: A répa c. orosz népmese 

Sz.: Az első jelenet felrajzolása, a mese meghallgatása 

után a rajz kiegészitése 

/2 változat lehetséges: 

1. Az óvónő egésziti ki a raj zot a mese megbeszélése 

közben egy-egy szereplő felrajzolásával; 

2. Az első jelenet rajzát feladatlapon kapják meg és 

a megbeszélés után önállóan egészítik ki az ese-

ménysort./ 

J.: A mese eljátszása 

/Az óvónő a mesélő, a gyermekek a szereplők./ 

F.: Az utánmondás és az emlékezet fejlesztése. 

A répa 

/Orosz népmese/ 

Az apóka ültetett egy répát, és igy biztatgatta: - nőjj, nőjj 

répa, növekedjél gyökértre, jó édesre, szép kövérre, óriá- 

si nagyra! Meg is nőtt a répa, jó édes lett, szép kövér 

lett, óriási nagy lett. Ment az apóka, hogy kihuzza. Huz-

ta, huzta, tépte, cibálta, de hiába. :Nem mozdult a répa. 

Hivta az apóka az anyókát. Anyóka huzta apókát, apóka huz-

ta a répát, huzták, huzták, ráncigálták, de hiába - nem 

mozdult a répa. Hívta az anyöka unokáját. Unoka huzta a-

nyókát, anyóka huzta apókát, apóka huzta a répát - huzták, 

huzták, ráncigálták, de hiába - nem mozdult a répa. Hívta 

az unoka a kutyát, Bogárkát. Bogárka huzta unokát, unoka 

huzta anyókát, anyóka huzta apókát, apóka huzta a répát, 
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huzták, huzták, ráncigálták, de hiába - nem mozdult a ré-

pa. Hivta Bogárka a tarka macskát, Macska huzta Bogárkát, 

Bogárka huzta unokát, unoka huzta anyókát, anyóka huzta 

apókát, apóka huzta a répát, huzták, huzták, ráncigálták, 

de hiába - nem mozdult a répa. Hivta a macska az egérkét. 

Egérke huzta a macskát, 

macska huzta Bogárkát, 

Bogárka huzta unokát, 

Unoka huzta anyókát, 

anyóka huzta apókát, 

apóka huzta a répát - 

Huzták-huzták, jót rántottak rajta - erre aztán engedett 

a répa. Kifordult a földből. 

A mese után adok egy-egy rajzrészletet, egészitsd ki, 

rajzold oda a többi szereplőt is! A legszebb rajzot ki-

tesszük a kiállitási falra. 

Z. Judit /II. csop./ 
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6. foglalkozás 

A.: Rónay György: Hazudós mese 

J.: Az igaz és nem igaz gyakorlása báb segitségével 

/a játékot: A korrepetálás - személyiségfejlesztés c. 

könyvből 85. o./ 

Ellenőrzés után a nem igaz igazzá változtatása. 

Kezemen egy kesztyübáb: Tapsi, ugrifüles kisnyuszi. Azt 

hiszi magáról, hogy mindent tud, ezért sokszor rosszat 

mond. A hibákat a gyerekekkel javittatom. iihden gyerek 

okosabb, mint Tapsi, s ez már egy kis önbizalmat ad a bá-

tortalanabbaknak. 

Tapsival beszélgetek. 

Ónő: Szervusz Tapsi! Tudod-e, hová járnak ezek a gyerekek? 

- Gyerekek, figyeljetek jól, s minden mondat után 

mondjátok meg, hogy igaz, vagy nem igaz, amitTapsi 

mondott!  

Tapsi: Az óvoda egy kis házikó. 

Gyerekek: Nem igaz. Nagy. 

Tapsi: Pirosra festették. 

Gyerekek: Nem igaz, sárgára. 

Tapsi: Kerités van körülötte. 

Gyerekek: Igaz. 

Tapsi: Egy bejárata van. 

Gyerekek: Nem igaz. Három. 

Tapsi: Sok csoportszoba van az óvodában. 

Gyerekek: Igaz. 

Tapsi: Nincs tornaterem. 
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Gyerekek: Nem igaz. Van. 

Ónő: Ljnye, Tapsika, látod a gyerekek sokkal jobban is-

merik óvodájukat, mint te! Jobban figyeld meg a kö-

rülötted lévő dolgokat!  

Az óvodások hozzászólását célszerű egyenként értékelni. 

A feladat nem volt nehéz, az értékelés mindenkinél pozi-

tiv, igy örömmel várják a következő feladatot. 

F.: Utánmondás fejlesztése, vidám, oldott hangulat terem-

tése. Logikai itéletek /igaz-hamis/ játékos formában. 

7. foglalkozás 

A.: Kutya-macska barátság /rövid mese/ 

Sz.: A mese cselekményének felrajzolása. 

A mese cselekményének elmondása a kép alapján. 
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Kutya-macska barátság 

Egyszer a kutyák lakomát csaptak. Bodri feltette a galus-

kát, főzte, sütötte. Sajó megkóstolta, de nem volt ize, 

mert nem volt rajta tejföl. Meglátták a macskát és el-

küldték a boltba tejfölért. 

Szaladt a macska a tejfölért. Hazafelé menet nyalo-

gatott belőle. Gondolta, ugy sem tudják meg. Ment tovább, 

megint nyalogatott belőle. Szégyellte, hogy olyan kevés 

tejfölt visz haza, ezért a maradékot is megette. 

A kutyák futottak eléje és kiabálták: - Hozza a macs-

ka a tejfölt! A macska azt mondta, hogy nem adott a bol-

tos, de a kutyák látták, hogy tejfölös a bajusza, s kia-

bálták: - Hazudik a macska, megette a tejfölt! 

A macska gyorsan felugrott egy fára. A kutyák bemen-

tek a házba, és tejföl nélkül ették meg a galuskát. Azóta 

nem néz jó szemmel a kutya a macskára. 

A mese hallgatása közben megfigyeljük, mennyire figyelt 

a gyermek. Mosolygott-e, kacagott-e közben? 

Passziv szókincséről is tájékozódhatunk, ha a mese 

elmondása után megmutatott illusztráció nézegetése közben 

rákérdezünk a látható tárgyakra. 

Ha felszólítjuk: - Mutasd,  hol van a ház ajtaja, ablaka, 

kéménye, lépcsője, fala, eresze, küszöbe, padlása! Hol 

a függöny, a kilincs, a tüzhely, a polc? A mondatmegér-

téssel kapcsolatban kapunk támpontot, ha ilyen feladatot 

adunk: - Mutasd meg azt a kutyát, amelyiknek hosszabb a 

farka! Mutasd meg a magasabb fát, a szélesebb koronáju 
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fát, stb. 

A szövegmegértéssel kapcsolatban megkérdezhetjük: - 

Miért nem volt jóizü a galuska, miért ette meg a macska 

a maradék tejfölt is? Miről tudták a kutyák, hogy ,a macs-

ka ette meg a tejfölt. Hogyan ették meg a kutyák a ga-

luskát? 

/A mesét és a kérdéseket az: Iskolaéretlen tanulók az el-

ső osztályban c. könyvből vettem át./ 

F.: A szövegmegértés ellenőrzése, a kérdések és a rajz 

segítségével, ösztönzés a mesemondásra. 

8. foglalkozás 

A.: Igor 3oriszov: Amit a bölcs medve tudott 

/A mese jó példákat nyujt a kisebb-nagyobb relációjához/ 

Felmászott a hangya a f enyőtüre, de megcsuszott. A 

fenyőtű eldőlt és ráesett a lábára. szegény hangya eről-

ködött, nyögdécselt, ám sehogy sem tudott kiszabadulni 

alóla. 

Hatalmas, barna hátu bogár mászott el mellette. 

- Mi történt veled? - kérdezte a hangyát. 

- Látod, ráesett egy gerenda a lábamra! - felelte. 

A bogár nagyot  nevetett.  

- Még hogy gerenda! Hiszen ez egy apró fenyőtű! 

A bogár felemelte a tüt az egyik lábával és félrehenge-

rít ett e. 

A hangya megköszönte a segitséget, aztán visszaladt a 

bolyba. 
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A bogár hazafelé tartott, de még utközben is a hangyán 

kacagott. Ment, ment, s hirtelen viz csillant meg előtte. 

Aj-jaj! - gondolta -, hogy uszom én át ezt a nagy vizet? 

Egy béka tűnt fel a parton. :érdeklődve nézte a bajuszával 

zizergő bogarat. 

- Mit állsz itt? Min töprengsz? - szólitotta meg a béka. 

- Iúagy gondban vagyok: nem tudom, hogyan keljek át ezen 

a tengeren? 

A béka ugy nevetett, majd beleszédült a vizbe. 

- Ez neked tenger? - mondta nevetve - hiszen ez csak egy 

tócsa! Felvette a bogarat a hátára, és átvitte a tulsó 

partra. A bogár megköszönte a segitséget, és ment a maga 

utján. 

A béka nevetett, nevetett, nem birta elfelejteni az os-

toba bogarat. A nagy nevetésben észre sem vette, hogy 

egy gödör van előtte.  Zsupsz! Belepottyant!  Ugrált fel- 

felé, de bizony nem tudott kikecmeregni belőle. Ekkor már 

elment a kedve a nevetéstől. Kiabálni kezdett. 

Odaszaladt egy nyul, belenézett a gödörbe. 

- Miért kiabálsz? - kérdezte a békát. 

- Jaj, jaj, nem tudok kimászni ebből a mély szakadékból! 

- siránkozott. 

- Nem szakadék ez - nevetett a nyul -, csak egy gödör! 

Lenyujtotta a békának az egyik mancsát, és kihuzta a gö-

dörből. Aztán indult a dolgára, de utközben még sokáig 

mulatott a békán. Ment, mendegélt - közben elfáradt, meg-

éhezett. Leült a földre, és körülnézett, hogy mivel csil-

lapithatná éhségét. Mindenütt tüskés kórók, csak egy tá- 
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volabbi bokor ágán csüngenek inycsiklandozó, piros bo-

gyók. Biztosan nagyon finomak - gondolta sóvárogva a nyul. 

felugrott, de nem érte el őket. Ugrándozott - hiába. A 

bogyók magasan voltak. 

A környéken egy medve élt. Meglátta a nyulat. 

- Mit akarhat ez a nyul, miért ugrándozik annál a bokor-

nál? Odamegyek és megkérdezem tőle, 

Igy is cselekedett. 

- Miért ugrándozol itt? - kérdezte a nyulat. 

- Bogyót szeretnék s zakitani, de sehogy sem érem el. Na-

gyon magasra nőtt ez a fa. 

- Nem fa ez, csak egy málnaboko,! - mondta nevetve a med-

ve. A hátsó lábára állt, és szedett a nyulnak a málná-

ból. De nem a tapsifülesen nevetett, mert öreg, bölcs 

és jóságos medve volt. Tudta, hogy ami az egyiknek sem-

miség, az a másiknak meghaladhatja az erejét. 

P.:  Utánmondás fejlesztése, a "kisebb-nagyobb" relációk 

megértése és gyakorlása. 

F .: 57. 



Színezd ki: 
I. A legkisebb hajót, 
2. a legrövidebb rúd szalámit, 
3. a legvékonyabb fát, 
4. a legalacsonyabb asztalt, 
5. a legkeskenyebb szalagot! 
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9. foglalkozás 

A.: Samuil Marsak: Kölykök /Tóth E s zter forditása/ 

Kibomlott a fák virága, 

kölykök jöttek a világra. 

Lett kis fóka, kicsi tuzok, 

lettek uj borzok, hiuzok, 

oroszlánkák, medvebocsok, 

az Állatkert ugrál, locsog 

réten, tavon, tág porondon, 

vigan él a "gyermekotthon", 

gidák, bocsok incselkednek,  

tigris,  farkas labdát kerget. 

Az óvónő magyarázza 

meg a gyermekeknek az 

aláhuzott kifejezése-

ket! 

Idők fáján évre év hajt:  

tigristől a farkas  fél majd, 

különválik tigris, farkas, 

borz, oroszlán, mackó, szarvas. 

Ebben az esetben a beszédaktivitást két módon célszerü 

fokozni. 

a/ Iálondjatok ti is verset valamelyik állatról vagy 

b/ meséljétek el, mit láttatok az állatkertben! 

Az  asszociáció  gyakorlása, a verbális emlékezet fej- 

lesztése, uj fogalmak megismerése. 

10. foglalkozás 

a.: Nadányi Zoltán: Az első pogácsa 
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Konyhajelmezt öltött 

kislányom, Kati, 
sütő tudományát 
ugy próbálja ki. 

Husz kis pogácsából 
csak egy sikerült, 
az is furcsán festett,  
mikor kikerült. 

Botrányos alakja, 
rossz fogása  volt,  
kemény kopogása, 
de - pogácsa volt. 

Nekem szánta ő ezt, 
hozta boldogan, 
hát ahogy harapnám, 
nem fogja fogam. 

Igen ám, de lesnek 
lelkes nagy szemek: 
"Lilyen a pogácsa?" 
"Tyü - mondom - remek!" 

Kati csak ugy hizott, 
kiszaladt: "Nahát," 
izlik a pogácsim!" 
hallom a szavát. 

Magunkra maradtunk: 
pogácsa meg én, 
hosszan elmerengtem 
Kati remekén. 

Kicsi kis pogácsa, 
ugy szemre kevés, 
csak a fog sokallja, 
mikor belevés. 

Nem veszi be, sajnos, 
se szám, se begyem; 
jó lesz eltüntetni - 
hova is tegyem? 

Kiskutyánk ott sétált 
az ablak alatt, 
odadobtam annak: 
nesze, jó falat! 

Siettem utána 

a konyhába ki; 
kell, hogy Kati mellett 
valljon valaki. 

Megettem-e  - kérdi 
kétkedve anyu, 
nagymamácska, ő is 
hej,  csupa gyanu. 

De én megfeleltem, 	Nevetésbe tört ki 

azért vagyok  ott: 	most a társaság, 
"Egy baj volt: kevés volt!" 

	még Kati is, ő is 

Kati ragyogott. 	fogta a hasát. 
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Épp akkor besétál 
	

Mert  megtudta ebből, 

ám a kiskutya; 	akit érdekel, 

mit hoz a szájában 
	

hogy az a pogácsa 
az a kis buta? 	- kutyának se kell. 

Hozza a pogácsát, 
még sértetlenül! 
Leteszi, otthagyja, 
szinte menekül. 

J.:  Főzőcske-játék 

A játék közben kérdésekkel tájékozódjunk a következőkről: 

mi szükséges a pogácsához, palacsintához, teához, kakaó-

hoz stb. 

A főzéssel egyidőben 2-3 gyermek teritsen a babáknak. 

Közben mondassuk velük, hogy milyen edényeket és evőesz-

közt kell az asztalra tenni. A tányér melyik oldalára 

tesszük a kanalat, villát, stb.? /Mellé, elé, jobbra, 

balra relációk és irányok gyakorlása./ 

F.: Tájékozottság az élelmiszerek körében, térbeli relá-

ciók és irányok gyakorlása. 

A játék elemzése /III. csop./ 

Onő: Most gyertek a baba-konyhába! 

Ki tudja, hogyan készül a pogácsa? 

B. Csilla: Én tudom, szoktam anyukának segiteni. 

Onő: Miből készül a pogácsa? 

E. M.: Lisztből, tojásból, sót is tesz bele anyuka. 

A tésztát gyurja, azután olyan kerekkel kiformázza 

/kiszaggatja pogácsaszaggatóval/, azután megsüti. 

Ónő: Hogyan kell teát főzni? 
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A. Peti: Bemegy anyuka a konyhába, merit a csapból vizet, 

felteszi a gázra, és amikor meleg a viz, beleteszi a 

teafüvet. 

Ónő: S. Renáta teríts meg, pogácsát eszünk, teát vagy 

kakaót iszunk. 

Ki tudna nekünk kakaót főzni? 

S.Csaba: Én tudom, hogy kell, otthon nagymama ad nekünk 

kakaót. Föl kell forralni a tejet, tálba kell tenni, 

rá kell önteni a kakaót, felforralni és kész is a fi-

nom kakaó. 

Únő: hész az uzsonna, gyertek, üljünk asztalhoz! 

Nézzétek meg, jól teritett-e meg nekünk Renáta! 

Renáta, mit tettél az asztalra? 

S. K.: teritőt, bögréket, kistányérokat, kiskanalakat, 

szalvétát, pogácsát, kannákat, abban van a tea és 

a kakaó. 

Ónő: Hová tetted a pogácsás tálat? 

S.  R.: Középre. 

Ónő: L. Sanyi, hová tette Rencsi a szalvétákat? 

L. S.: A tányérokhoz /a tányérok mellé/ 

Ónő: A tányérok melyik oldalára kell tenni a szalvétát? 

S. Csabi: Jobbra, a kanalat is oda. 

A. Peti: A cukortartó hiányzik! 

Ónő: Hány tányért és bögrét tett az asztalra K.? 

B. Csilla: /számolja/ Hatot, mert hatan fogunk uszonnázni. 

Únő: Itt a cukortartó. K. tölts mindenkinek teát vagy ka-

kaót. Tegyetek bele annyi cukrot, amennyivel szeretitek! 



S. K.: Jó étvágyat kivánok! 

Mind: Köszönjük. 

Ez a szimbólikus játék igen sok célt szolgál. 

A gyermekek tevékenységéből és megnyilatkozásaiból kö-

vetkeztetni tudunk a családi munkamegosztásra, az ott-

honi munkára nevelésre. Lemérhetjük a naposi munka fej-

lettségi szintjét és óvodásaink munkamagatartását. Az 

élelmiszerek nevének, funkciójának ismeretére is követ-

keztethetünk, sőt mód nyilik a számlálásra is. - A tér-

beli relációkat még nem tudja helyesen kifejezni L. Sa-

nyi, szépen, felszabadultan beszél S. Csabi. Róla azt is 

megtudjuk, hogy otthon a nagymama látja el őket. /Ez igy 

is van, mert édesanyja vidéken dolgozik/. 

Az  óvónő kérdései a kérdőmondat helyes hangsulyára adnak 

példát.  

11. foglalkozás 

A.: A "Szállj, szállj pille" c. vers bemutatása, gyakor-

lása sikbáb segitségével. 

J.: Hol repül a pillangó? 

Hová repül a pillangó? 

Sz.: Házikó és sikbáb. 

F.: Irodalmi élményhez juttatás, utánmondás fejlesztése, 

térbeli relációk gyakorlása. 

12. foglalkozás 

A.: A Szállj, szállj pille c. vers gyakorlása. 



1 	_ .u.,.._.. 

1 Tegyél piros pontot azoknak a képeknek a bal sarkába, ahol állatokat látsz. 
2. told pontot rajzolj a bútorok mellé, a kép jobb sarkába! 
3 A gyumolcsok képe alá kék karikát rajzolj! 
4 Színezd ki a képeket! 
5 Vágd szét a lapot, és csoportosítsd a képeket úgy. hogy az állatokat, a bútorokat és a gyumolcsoket ábrázoló kép 

kulón legyenek! 
6. Mondd el, mit látsz a képeken! 
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J.: A sorszámnevek és tószámnevek gyakorlása, helyes 

értelmezése /Kutya-macska/. 

Sz.: Kutya és macska /játékok/. 

F.: Utánmondás fejlesztése, tárbeli relációk gyakorlása. 

13. foglalkozás 

A.: Oszi levél /népköltészet/ 

Oszi munkákat ábrázoló képek bemutatása és elemzése. 

F.:  Fogalomkör bővitése 2s aktivizálás a témával kapcso-

latos itéletek megfogalmazása. 

F1.: Fogalmak csoportositása /50./ 
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14. foglalkozás 

A.: A kismalac és a farkasok c. mese bemutatása. 

A család c. bábdarab bemutatása. 

J.: Közmondások gyűjtése 

igy'.: A mesében előforduló ismeretlen fogalmak megmagyará-

zása, a családi szerepek tisztázása. 

15. foglalkozás 

A.: Piros alma c. népi mondóka 

A család témakörben metakommunikációs jelek megkere-

sése, alkalmazásával cselekvések, személyek jellem-

zése. 

F.: kifejező mozgás, cselekvés felismerése, megnevezése 

vagy gyakorlása, funkciójának értékelése. 

Időreláció: idősebb, fiatalabb, előbb, később. 

16. foglalkozás 

A.: Szutyej ev : A három kiscica c. meséjének alapján ok-

okozati összefüggések felismerésének és alkalmazásá-

nak gyakoroltatása. /azért, mert... gyakoroltatása/ 

Miért,...? /nyelvi feladatlap - Kovács Tibor/ 

2.: Az ok-okozati összefüggések felismerésének és alkal-

mazásának gyakoroltatása. 
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lí. foglalkozás

A.: "Hogyan hívta meg vendógoógbe a róka a gólyát?”

J*t Hangos dominó /A börmo^őből/

Irodalmi élményhez juttatás, szereplők jellemzése, 

azonos hanggal kezdődő szavak képének megkeresése

MABg6@$
Játsszunk egy újfajta dominót! Vágd ki a 

képeket a fekete vonalak mentén, így egy
forma téglalapokat kapsz. Mindegyiken két 
rajzocska van. Oszd szét a lapokat a játéko
sok között egyenlően! (Ketten vagy hárman 
játszhattok.)

A legkisebb kezd. Kitesz egy lapot az asz
tal közepére és hangosan kimondja, mit áb
rázolnak a képek. Nyomja meg erősen a 
szavak első hangját, például így: K ECSKE 
LLIBA. A következő gyerek jól figyeljen 

erre a két kezdőhangra K — L! Az a dolga, 
hogy a saját dominólapjai között olyan ké
peket keressen, amelyeknek a neve ugyan
ilyen hanggal kezdődik. A kecs
kéhez illik például a kulcs, vagy a libához a 
lámpa.

Mindig azonos hanggal kezdődő szavak 
képei kerüljenek egymás mellé. Ha talált 
ilyen képet a játékos, tegye ki, ha nem talált, 
egyszer kimarad. Az győz, akinek a legha
marabb elfogytak a lapjai.

I
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18. foglalkozás 

A.: Állatokról tanult versek gyakoroltatása. 

Sz.: Az állatok és növények világa c. képsor 

F.: A verbális emlékezet fejlesztése. A képsor összetar-

tozó képei alapján összefüggések megfogalmazása. Vá-

lasztásos mellérendelő szerkezetek gyakorlása. 

19. foglalkozás 

A.: A. Tolsztoj: A róka és a nyul c. meséjének bemutatása 

bábozással. 

Sz.: Bábok. 

J.: Társasjáték /A Dörmögő Dömötörből/ 

a fogalomkörök bővitésére. 

F.:  Nyelvi  és egyéb kommunikációs kifejezési eszközökkel 

a mese nyelvi  eszközeinek gyakoroltatása, fogalomkö-

rök bővítése és gyakorlása. 



2lrrtyr a' t } t ' 
i 	!. 

ki/v.rlN! 

A bocsok — Bert , Marci és 
Bori — nagyon várják mir a téli 
meglepetések idejét. Egy esős 
délutánon bebújtak a barlang 
mélyébe. és elkésbtették ezt a 
Télapót. Titkot rejtegetóxsebet 
is varrtak nek,. Csak  art  nem 
tudták eldönteni, hogy kinek 
ajándékozzák alkotásukat. Azt 

I javasoltam. sorsoljuk ki azok 
kozött. akik elkés:itik a legú-

I jabb Dórmi kifestőben találha- 

I tó feladatot. Tetszett nekik az 
otlet. — Ez legyen a fdnyere-
méény! ondták. ds ebben  
meg  is egyeztünk. 

L 
Te sem késtél el! A: újság-

j.j. árusoknál ig kapható a MIT 
jj HOZTÁL TÉLAPÓ' clmő bécs-

tő. Hátoldalán társasjátéka  Is 
találhatsz. Készind el hozzá en 
a dobókockát! 

M. E 



= gyümölcsök = fürdőszobai tirgyak 

= ruhafélék = járművek 

Ezt a társasjátékot neked találta ki aTélapó. Testvéreiddel, barátaiddal, barátnőiddel játszhatod ha-
gyományos dobókockával, de ha megvan a DÖRMÖGŐ novemberi száma, akkor abból készíted el a do-
bókockát. Ehhez a játékhoz készült. Ezen a dobókockán hat különféle képet látsz (úgy, mint • társasjá-
tékon). Mindegyik rajz valamilyen családot jelöl : 

   

= konyhai tárgyak 

  

    

= illatok 

A bábuk lehetnek babszemek. 
A játék szabálya:  a  játékosok egymás után dobnak. Mindenki a dobásnak megfelelő képre léphet. Ak i 
pálcául szilva jelet dobott, az induláskor a negyedik kockára lép, de csak akkor, ha mond egy gyümölcs- 
nevet. Ha nem tud, a helyén marad. (Kétszer ugyanazt nem szabad mondani!). Így folytatódik a játék, 
s  akl algáként a calhe ir sr  ...tar  



A MADÁRIJESZTŐ T  
Nézd meg figyelmesen a rajzokat, Es me- 
séld el a felnötteknek, hogy mi történt! 

A 
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20. foglalkozás 

A.: Képek alapján történet kitalálása. 

F.: A logikus gondolkozás és a beszédkészség fejlesztése. 

21. foglalkozás 

A.: Ismert versek gyakorlása. 

J.: Órakártya - képelemzés - metakommunikációval, kife-

jezőmozgásokkal a reggel és a délelőtt szokásos cse-

lekvéseinek megbeszélése, eljátszása. 

P.:  Itéletalkotás, időrelációk gyakorlása. 
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22. foglalkozás 

A.: Csukás István: Hiv ogató c. versének gyakorlása. 

"Mondj  róla valamit!" /ABC-s füzet képei alapján/ 

r'.: Itéletalkotás, jelzők keresése, megfogalmazása 

Sz.: ABC- s füzet /apa, anya, nagymama, nagyapa, testvér/ 

23. foglalkozás 

A.: A part alatt c. énekes mese bemutatása, leporelló ké-

peinek elemzése. 

r.: Itéletalkotás képelemzéssel. Cselekvési lehetőségek 

felsorolása, jelzős szerkezetek megfogalmazása, a me-

séhez kapcsolható metakommunikációs jelek felfedezte-

tése, a mese elsajátitása többszöri eljátszással. 

Képelemzés /II. csoport/
mar 	 ONO 

A.: A part alatt c. énekes mese bemutatása leporelló ké-

peinek elemzése, a mese eljátszása. 

- Az énekes mese bemutatása. 

Az énekléssel egy időben mutatjuk a megfelelő képeket. 

A képek megfigyeltetése, majd képelemzés. 

Ónő: Mondj igaz állitásokat a képről! 

Az 1. kép: 3 varju kaszál 

B. k.: Varjukat látok a képen. 

13. Z. Három varju van ott. 

Gy. T.: Az volt a mesében, hogy kaszálnak. Mit jelent az? 

R.P.: A füvet vágják /tanyán lakik/ 

Ónő: Ez mind igaz, amit elmondtatok, de ezek a varjuk 

nem füvet kaszálnak, hanem buzát. Tudjátok,a buzából 
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lesz a liszt, amiből a kenyeret sütik. Mivel vágják a 

buzát? 

R. P.: Kaszával, apukám is szokott... 

D. K.: Varjuk vannak a képen. 

E. M.:  Madarak. 

R. J.: Csirkék! /cigány gyermek/ 

Z. K.: Három varjut látok. 

Z. J.: Madarak... 

Ónő: Hol szoktak kaszálni? 

R. P.: Mezőn. 

Gy. T.:  Nagyapám az árokparon is szokott. 

D. K.: Géppel is szokták vágni a füvet a HAKI-ban. 

3. R.: Mi  az  a IiA KI ? 

D. K.: Ott dolgozik az apukám, halak és kacsák vannak ott. 

Ónő: Tavasszal elmegyünk majd oda kirándulni, akkor meg- 

láthatjátok mennyi halat és kacsát tenyésztenek a 

HAK1-ban. 

A 2. kép: Három róka gyüjti a buzát 

Fogalom tisztázása: vasvilla 

Ónő: Mondd el, mit látsz a képen! 

B. R.: /bekiabálja/ Róka! 

Z. A.: Három róka valamit csinál. 

R. P.: Gyüjti össze a lekaszáltat. 

Ónő: Buzát gyüjtenek. 

Gy. T.: A nagyapámnál is láttam ilyet. 

Onő: Mivel gyüjtik a rókák a lekaszált buzát? 

R.  J.: Olyan vas van a végén. 

R. P.: Villával gyüjtik. 
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Ónő: Vasvilla a neve, a nyele fából van, a végén pedig 

négyágu szurós vas van. 

1;. .I.: Csomóba rakják a buzát. 

D. K.: Olyan nagy rakás szokott lenni. 

B. Z.: Aztán kocsival viszik haza. 

A 3. kép: A szunyog kévét köt 

Fogalom tisztázása: kéve 

Ónő: Most ezt a képet nézzétek! 

B. Z.: A szunyog összefog egy csomó buzát. 

Ónő: Igen, és összeköti, ezt nevezzük kévének. 

Könnyen fel tudja emelni egy ember is. 

R. P.: Olyan, mint amikor a szalmát összeköti a gép. 

Onő: Régen kézzel kötözték a szalmát is. 

Gy. T.: Én még nem láttam ilyet. 

Únő: /Régi  aratást ábrázoló tematikus képet mutat./ 

Régen igy aratták a buzát a bácsik és nénik. 

B. R.: Nehéz volt ez? 

Ónő: Ez volt a legnehezebb munka, ma már gép végzi az 

emberek helyett. 

A 4. kép: A bolha hányja a szekérre a kévéket 

B. R.: /bekiabál/ A szekeret lovak huzzák, mint papámnál. 

D. K.: A bolha felrakja a szekérre a kévét 

h. J.: Villát nyom  bele. 

R. P.: Nem nyom, ugy kell mondani, hogy szur. 

Gy. T.: Azzal könnyebb felemelni. 

B. R.: Hova viszik a buzát? 

Onő: A következő képről leolvashatjátok. 
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Az 5. kép: Három tarka macska szitál, rostál. 

Fogalom tisztázása: rostál, de rokonértelmü szavát 

a szitál igét ismerik a Szita c. mondókából. 

Ónő: Mit csinálnak a macskák? 

B. M.: Szitálnak. 

B. Z.: A másik is szitál /mutatja a képen/ 

R. J.: Tarkák! 

Z. J.: Három cica vaan. 

A 6. kép: tehén dagaszt 

Uj fogalom tisztázása: dagaszt 

Ónő: kit csinál a tehén? 

K. P.: Valamit gyur. 

B.  Z.: Ugy csinál, mint a kenyérgyárban a bácsi. 

/Látogatás a kenyérgyárban; gépi és kézi dagasztás/ 

Ónő: Dagaszt. Régen igy készitették a kenyértésztát. 

Ma már géppel végzik, ahogy a kenyérgyárban láttátok. 

D. K.: Anyukám is szokott tésztát dagasztani. 

Z. J.: kamaa is. 

B. R.: Anyukám nem szokott. 

B. Z.: A kenyér a kemencében sül meg. 

R. P.: Nálunk az udvaron van kemence /tanyán/ 

Ónő: Láttátok, hogy a 	lisztet megszitálták, tésztát da- 

gasztottak belőle, és a kemencében megsütötték. 

A 7. kép: "'lyuk a cipót csipegeti". 

Onő: Mondd el, amit látsz! 

Z.  A.:  Eszik a tyuk. 

h.  J.: Cspkedi. 
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B. R.: Ugy kiszedi belőle. 

B. Z.: Csip belőle, mert hegyes a csőre és nem tudja 

bekapni. 

Z. J.: Nekünk is van tyuk. 

D. K.: A kacsák is esznek. 

L.  M.: Kukoricát szoktak enni. 

Onő: Tehát ezen a képen azt láttátok, hogy a tyuk csipe- 

geti a cipót. 

A 8. kép: A hangya morzsát szed. 

Ónő: Mondj a képről igaz állitást! 

B. R.: A hangya nem ilyen nagy. 

h. P.: Szedi a morzsákat. Apukám mondta, hogy a hangyák 

dolgoznak. 

Z. Á.: Sokan vannak a képen. 

Onő: Hány hangyát láttok a képen? 

Mind: egyet! 

24. foglalkozás 

A.: Beszélgetés az óvodai napirendről. 

Mit csinálunk reggel, délben, délután? 

F.: Az időbeli relációk gyakorlása. A feladatlap alapján 

következtetések levonása. 

F1.: Mi történt azután? /Feladatlap Kovács T. fejlesztő-

programjából/ 
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25. foglalkozás 

A.: A part alatt c. énekes mese eljátszása 

J.: hártyajáték - képelemzés az Okos mackó kártyacsomag 

lapjai alapján. 

F.: A kártyán lévő állatok cselekvés nek és az állat 

cselekvéséből, korábbi élményekből következtethető 

tulajdonságának megfogalmazása. 

II. csoport 

Játék: Kártyajáték - képelemzés az Okos mackó kártya-

csomag lapjai alapján. 

Az Okos mackó 4 kártyalapján szereplő cselekvések alap-

ján tulajdonságok megfogalmazása. 
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Az óvónő minden kártyához kérdéseket tesz fel. 

1. Mit csinál ez az állat? 

B. R.: Ez róka, játszik /bekiabál/ 

B. Z.: Labdázik. 

;. M.: Játszik. 

Gy. T.: Ugy dobálja a labdát, mint a cirkuszosok. 

R.  J.: En is voltam már cirkuszba'. 

4R. P.: Zsonglőr a neve, és mással is szokott dobálózni. 

Z.  A.:  Szerintem játszik. 

Z. J.: Játszik... 

Gnő: Mi jellemző erre a rókára? 

R.  P.:  Úgyes, mert nem ejti el a labdát. 

Gy. T.: Vidám,... jókedvü... 

2. Nézzétek a következő képet! Mi  történt a mackóval? 

E. M.: Nagyon szalad. 

B. Z.: Megijedt a darazsaktól. 

B. R.: .él, hogy megcsipik. 

D. K.: A méhecskék üldözik és menekül. 

R. J.: Utólérik, mes megcsipik. 

Gy. T.:  El  akarta lopni a mézüket és kergetik. 

A.  P.: Ugy menekül, mint Sanyi manó, amikor a méheket 

megzavarta /Az óvónő által korábban elmondott mesére 

hivatkozik/. 

Z. J.: Fél és elszaladt, csak le ne essen már a papucsa! 

Z. Á.: A méhek gyüjtik a mézet, a mackó pedig nagyon 

szereti. 
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3. Mi történik ezen a képen? 

Z. J.: Leült a maci. /A tapadó figyelem jele./ 

B. Z.: Ez kismalac! 

B. R.: Cseresznyét akar enni. 

Gy. T.: Ha felállna megehetné. 

Z. A.: Lusta felállni, inkább nem eszik. 

E.  M.:  A kismadár majd viszi neki. 

R. J.: Otthon van malac, nagyapa levágja. 

/cigánygyermek, fő szempont az evés/ 

R. P.: Ez egy lusta malac, otthon felugrik a malac, ha 

enni viszek neki /sertéstenyésztéssel foglalkoznak, 

tanyán laknak/. 

Mit tudnátok mondani, milyen ez a malac? 

B. R.: Kövér és lusta. 

4. Erről a rókáról mit lehet elmondani? 

Gy. T.: Valami ravaszságon töri a fejét. 

B. R.: Ellopta azt a táblát /az óvodában ilyen filc ta-

padótáblát használnak/ 

Z. J.: Nem lopta, az övé. 

R. P.: Kényeskedik, mert a nyelvét is kinyujtja, és bo-

hócsapkát vett fel. 

Z. 17,.: A fején valami doboz van. 

Ónő: Régen volt ilyen sapka is. 

D. K.: Valami rosszat csinált, mert sunyin néz. 

A.  J.: /mesékből ismeri ezt a szót/ 

R. J.: Sompolyogni szokott /már fejlődött a szókincse/ 

E. M.:  De ez most büszkén jön. 
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Ónő: Epidiaskóppal kivetiti a 4 képet, közösen összefog-

lalják a jellemző tulajdonságokat. 

1. Játékos, jókedvű ez a róka; 

2. Fél, nagyonn gijedt a méhecskéktől; 

3. Annyira lusta, hogy még a cseresznyéért sem áll fel; 

Únő: Ismeritek azt a szólást, hogy várja, hogy a sült 

galamb a szájába repüljön. Erre a malacra is elmond- 

hatjuk. 

4. Kényes, hiu 

A mese és a képek együttes bemutatása fokozza az eszté-

tikai hatást, és elősegiti az emlékezetbe vésést. 

A gyerekek megnyilatkozásaiból következtethetünk gondol-

kodásukra és képet kapunk nyelvi kifejezőkészségükről. 

A válaszokból lemérhető a figyelemkoncentráció szintje is. 

Nyelvi szinten legfejlettebb R. Pali, aki rendelkezik asz-

szociációs képességel és jól látja az ok-okozati össze-

függéseket is. 

Z. Juditnál a szorongás, a gátlásosság és a fejletlen 

beszédszint észlelhető /egyszavas mondatok, "Fél és el-

szalad, csak le ne essen a papucsa!"/ 

R. Janinál igen jól megfigyelhető a jellegzetes cigány-

mentalitás egyik megnyilvánulása'/étkezésközpontuság/. 

Válaszába beleszövi a disznóvágást. 

A csoport többi tagja átlagos beszédszintü, az állatok 

jellemző tulajdonságairá jól következtetnek. 
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B. bobi is helyesen látja az ok-okozati összefüggéseket, 

de a beszédfegyelme még nem megfelelő. 

26. foglalkozás 

A.: Csukás István: Dalocska c. versének bemutatása és 

gyakorlása. 

F.: Igaz és hamis állitások megfogalmaztatása. 

II. csoport 

A.: Csukás István: Dalocska c. versének bemutatása és 

gyakorlása 

Dalocska 

Csengő szől: gingalló, 

röppenj már, pillangó! 

Pillangó messze jár, 

volt-nincs nyár, vége már. 

Züm-züm-züm, zug a szél, 

táncol a falevél, 

züm-züm-züm, ez a szél! 

Egy reggel itt a tél. 

A vers elsajátitását elősegitették a páros rimek, a rit-

mus és a hangutánzó szavak. 

Magyarázatra csak a "volt-nincs nyár" kifejezés szorult. 

F.: Igaz és hamis állitások megfogalmaztatása. /II.csoport/ 

Önő: Igaz vagy nem igaz, amit mondok? 

- Az óvodás gyerekek szeretnek játszani. - 9 igenlő vá-

lasz; 

- Este szoktunk ebédelni /nevetés/ - nem, - délben; 
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- A mackó szereti a mézet - 9 igenlő válasz; 

- A mackó repülni is tud. - nem! /kórusban/; 

- A szőlő tavasszal érik - igen /Z.J, R.J, B. it./; 

- nem /a többiek/; 

hanem ősszel. 

- Az egér háziállat. - igen /B.R. , E.M. , R.J./; 

/Környezetismeret foglalkozáson már tanulták, hogy nem 

az./ 	- nem /a többiek/; 

- Viz nélkül lehet fürödni - nem /mindenki/ 

- Ha esik az eső, sár van - igen /mindenki/ 

Még sok hasonló, a gyermekek ismereteire alapozott 

állitás hangzott el. A helytelen válaszok esetében meg-

beszéltük a helyes itéletet. 

27. foglalkozás 

V.: Weöres S.: Kocsi és vonat c. versének gyakorlása 

A.: A képes lottó tárgyképei alapján képelemzés, asszo- 

ciációs játék, illetve funkciós lehetőségek felso- 

rakoztatása. 

Sz.: A képes lottó. 

F.: Bővitett mondatok formájában állítások megfogalma-

zása. 

28. foglalkozás 

V.: Az eddig tanult versek ismétlése. 

A.: Toronykocka képei alapján történet vagy mese kitalá-

lása, elmondása. 

F.: A reális, illetve a mesemotivumok megfigyelése a 
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gondolatfüzérnél. 

Folyamatosságra és változatos szóhasználatra törekvés. 

29. foglalkozás 

A három kivánság c. mese bemutatása 

F.: Irodalmi élménynyujtás 

A gyermekek spontán megnyilatkozására reagálás. 

Az  óvónő tegyen fel kérdéseket a mese cselekményével 

kapcsolatban. 

Mese: A három kivánság c. mese bemutatása. 

F.: Irodalmi élménynyujtás 

A mese mondanivalójának rögzítése képpel történt. A kép 

a mesének azt a jelenetét ábrázolja, amikor a szegény-

ember  orrára ragadt a kolbász. 

A gyermekek spontán megnyilatkozásai: 

A három kivánság c. mese bemutatása /II.csoport/ 

Z.Á.: Nagyapám is ejtett már el kenyeret, mama veszeke-

dett rá /a kislánynak nincs apja!/ 

B. R.: Hogy ragadt az orrára a kolbász? 

B. Z.: Odanőtt. 

D. K.: Ugye óvónéni, ez csak a mesében van igy? 

Ónő: Igen, csak a mesében fordulhat elő. 

E. M.: A tündér honnan jött? 

Z. J.: Az égből. 

Ónő: Tündérek csak a mesében léteznek. 

Emlékeztek a Holle anyó és az Aranyszóló pintyőke 

c. mesékre? 
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A. P.: Ha nem veszekednek, akkor jót kivárhattak volna. 

R. J.: A tündér honnan vett kolbászt? 

Gy. T.: Hallottad, hogy csak a mesében van igy. 

Únő: Miért kivánt elsőnek kolbászt a szegény asszony? 

B. Z.: Mert éhesek voltak. 

Ónő: Miért  nem főzött vacsorát az asszony? 

D.  K.:  Szegények, és nincs pénzük. 

Onő: Ad  volt a 2. kivánsága a szegény asszonynak? 

Z. 	"Bárcsak nőne a kend orrára a kolbász!" 

Onő: Miért nem hasznos dolgot vagy pénzt kivánt az asz-

szony? 

Z. J.: Mérges volt. 

Gy. T.:  Haragudott, mert elejtette az ember a kolbászt, 

és nagyon éhes volt. 

Únő: Te mit kivántál volna harmadiknak? 

R. P.: Hát én is azt, hogy a kolbász essen le. 

B. Z.: Hogy ne veszekedjenek, és dolgozzon apuka! 

/az apja gyakran nem dolgozik!/ 

Onő: Legközelebb majd elmondjátok a ti három kivánságo-

tokat is, addig gondolkozzatok rajta. 

Megjegyzések a mesefeldolgozással kapcsolatban. 

A fő mondanivalót ábrázoló képpel sikerült felébreszte-

ni  a gyermekek érdeklődését. Szivesen kérdeztek, érdek-

lődtek, gyakran feleltek is egymásnak. 

Ezen a foglalkozáson két gyermeknél /Z. Á. - az 1. be- 

szélő és B. Z. - az utolsó válaszoló/ hallhattunk uta- 
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lást az otthoni családi légkörre. Különösen B. Z. vála-

sza utal egyértelmüen az otthoni egyetértés hiányára. 

Szinta saját kivánságát fogalmazza meg: "Hogy ne vesze-

kedjenek, és dolgozzon apuka!" - 

- Z. Á. beszédkedve megélénkült, szépen visszaadta a mese 

egy mondatát: "Bárcsak nőne a kend orrára a kolbász!" 

A következtetés terén minden gyerek sokat  fejlődött,  mon-

dataik is egyre bővülnek. Már alig hangzott el egyszavas 

mondat. 

30.  foglalkozás 

iúi.: A három kivánság c. mese felidézése 

A.: A gyermekek három kivánsága 

P.:  A gyermek fogalmazza meg vágyait, kivánságait. 

F1.: Rajzolja le, hogy mi a három kivánsága. 

A gyermekek három kivánsága /II . csoport / 

/Az aláhuzott kivánságokat rajzolták le./ 

1. B. n.: Jók legyünk, szépen feküdjünk, aludjunk el. 

2. t. M.: Csöndben legyenek a gyerekek, ne rosszalkod-

janak, görkorcsolyát. 

3. I.  J.: Jó legyenek itt az óvodások, /az ónő javitja/ 

meg, hogy az iskolába' jól tudjanak irni, 

lovag legyek.  

4. Z. Á.: Szép legyek a farsangon,  jól tanuljak majd, 

focista legyek /szivesen játszik fius játéko-

kat/. 

5. h. P.: Hogy, amikor mindig iskolába megyünk, akkor 

jól tanuljunk. Minden nap ötöst hozzunk. 
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Anyukám mindig megdicsérjen /anyukája keveset 

van otthon!/. 

6. B.  Z.:  Nagy  legyünk, szépen tanuljunk, legyünk fiaza-

j árósok. 

7. Z. J.: Az első felszólitásra nem felel - 

Ruhát a babámnak... 

8. Gy. T.: Az iskolába' jól tanuljak, hogy az anyukám 

ápoljon, ha beteg vagyok. - Most nem segitett, 

nekem kellett a polcról elvenni a gyógyszert. 

9. D. K.: Sok játékot kapjunk, vigyen apukám a HAKI-ba, 

jól tanuljak. 

Megj egyzések 

- A gyermekek megnyilatkozásaiban központi helyen áll az 

iskolai tanulás. Az első gyerek tul mozgékony, gyak- 

ran kell figyelmeztetni, a 3. a cigánygyermek, Z. J. 

a gátlásos és beszédretardált, Gy. T. elhanyagoló ne-

velésben részesül. 

Önő: Szépen elsoroltátok a kivánságaitokat, hogy jobban 

emlékezzetek arra, hogy mit szeretnétek, rajzoljátok 

le! 
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31. foglalkozás 

V.: Néhány Weöres S. - vers ismétlése 

A.: Kérdezzetek! /Kiváncsiskodó/ c. játék. 

F.: Képről kérdéseket fogalmazzanak meg a gyermekek! 

Kérdezzetek! c. játék /II. csoport/ 

Onő: Mit tegyünk, ha most homokban szeretnénk játszani 

/tél van!/ 

B.  Z.: Akkor hozzunk be homokot! 

R. J.: Menjünk ki az udvarra! 

Z. J.: Most nem lehet! 

R. P.: Télen nem lehet homokba' játszani. 

Ónő : Tat tegyek, ha  az  órám nem jár? 

Gy. T.: Óráshoz kell vinni. 

B. n.: Ujat kell venni. 

D. K.: Ugyan, fel kell huzni, nálunk apukám szokta, akkor 

csörög... 

Onő: Igazatok van, de előbb fel kell huzni, ha akkor sem 

jár, óráshoz kell vinni. 

Ónő : Mit kell tenni, ha nem ég a villany? 

R. J.: Fel kell oltani. 

D. K.: Ugy kell mondani, hogy felgyujtani. 

E. NI.: Ki kell csavarni a körtét... 

Gy. T.: Villanyszerelőt kell hivni, mert megrázhat. 

Ónő: Helyesen mondtad  T.  Ha nem ég a villany, akkor vil- 

lanyszerelőt kell hivni, mert ő ért hozzá a legjob- 

ban.  

Ha tetszett a játék, tanitsátok meg rá a testvére-

tek, igy otthon is játszhatjátok! 
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32. foglalkozás 

V.: Weöres S.: Forgós, ropogós, c. versének gyakorlása. 

J.:  Kinek  a helye változott meg /Relációs játékok 9./ 

F.: Téri és mennyiségi relációk felhasználásával itélet- 

alkotás. Ok-okozati összefüggések megfogalmazása. 

33. foglalkozás 

V.: Veöres S.: Kocsi és vonat c. versének gyakoroltatása. 

A.: Szólabda. 

F.: Állitások megfogalmazása, bővitések keresésével. 

34. foglalkozás 

V.: Szabó L.: Falusi hangverseny c. versének bemutatása 

A.: Hol lakunk? 

F.: Városuk vagy falujuk nevezetességeinek és azok funk- 

ciójának megnevezése. 

/Koncentráció a környezetismereti foglalkozások anya-

gával. Muzeum; ÜKI; HAKI; SZIRÉN; Főiskola; Rendőr-

ség; Tüzoltóság; Uttörőház; Müvelődési Központ; 

PLASTOLUS;/ 

35. foglalkozás 

A.: Mesterségünk cimere 

F.: Játékos formában különböző mesterségek bemutatása. 

Kérdések a szülők munkahelyre vonatkozóan. 

II. csoport 

A játék: Mesterségünk cimere /a gyermekek már ismerik 

ezt a játékot/ 
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Két gyermek: D. Kati és B. Robi kimegy, megbeszélik, 

hogy mit fognak eljátszani. 

- Mesterségünk cimere: k 	s /kőmüves/ 

Eljátszák a kőmüves munkáját /téglát rak, malteroz, si-

mitja a falat stb./ 

Válaszok: 

B. Zoli: kovács /a nagyapa foglalkozása, az apa nem dol-

gozik/ 

R. János: kalapáló 

Márti: kőtörő 

Gy. Tamás: kőmüves  

A győztes párt választ, kimennek. 

Gy. Tamás és Z. Ági 

- Mesterségünk cimere: gy. . . . sz /gyógyszerész/ 

D. Kati: gyerekekre vigyáz /az anya gyes-en/ 

Z. Judit: valamit gyur /anyja szakács/ 

B. Zoli: gyógyit 

R. Pali: gyógyszertárban d olgozik. 

Ónő: H ogy nevezzük azt, aki a gyógyszertárban dolgozik? 

R. P.: gyógyszerész! 

R. Pali, Z. Judit 

- Mesterségünk cimere: sz. . . . cs /szakács/ 

R. János: szinész 

E. Márti: szabó 

B. Zoli: szakács! 

B. Zoli és R. János 

- Mesterségünk cimere: a 	 s/asztalos/ 
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B. Robi: autószerelő 

E. Márti: aszfaltozó 

Z. Ági: ablaktisztitó 

Gy. Tamás: asztalos! 

Megj egyzések 

A játszó gyerekeknek sokszor szüleik foglalkozása jutott 

először az eszébe. Általános, hogy csak a kezdő hangra 

figyeltek, abból próbálták kitalálni a kérdéses foglalko-

zást, amiben segitség volt számukra a f oglalkohás bemu-

tatása utánzómozgással vagy metakommunikációs jelekkel. 

A foglalkozás másik részében az óvónő kérdéseket 

tett fel a szülők munkahelyével kapcsolatban. 

Onő: Hol dolgozik édesapád? 

B. R.: Nem tudom hol, de nem Szarvason, csak a hét végén 

jön haza, mindig nagyon várom. 

Ónő: Mi a foglalkozása? 

B. H.:  Házat épít. 

Ónő: Tehát kőmüves az apukád. 

Az anyukád hol dolgozik? 

- Anyuka nem dolgozik, otthon van, sokat beteg /le-

százalékolt/. 

Ónő: 3. Z., a te apukád hol dolgozik? 

- Apu sokszor nem dolgozik, de néha tsz-ben, de volt már 

ujságos is. /Az apa végzettsége alapján agronómus, de 

összeférhetetlen természete miatt gyakran változtat 

munkahelyet vagy nem dolgozik./ 

Anyu a Szlovák Iskolában tanit. 
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Ónő: Kati, a te apukádnak hol van a munkahelye? 

D. Kati: Apu a HAKI-ba' dolgozik halakkal és kacsákkal. 

/Üzemmérnök a Haltenyésztési Kutatóintézetben/ 

- Anyu most otthon van a testvérkémmel. Irodába' szokott 

dolgozni, rajzol. /Müszaki rajzoló/ 

Ónő: Mártika, a te szüleid hol dolgoznak? 

B. M.: Apukám és anyukám is a fürdőbe'. 

Apa vezeti a fürdőt, anyuka fodrász, meg vágja a nénik 

körmét /pedikürös/. Sokszor megyek a fürdőbe, már usz-

ni is tudok! 

Ónő: Gy. Tomi most te beszélj a szüleid munkahelyéről! 

Gy. T.: Apa a PLASTOLUS-ban van. 

Onő: Mi a munkája? 

- Párttitkár. Anya a nagy patikába' gyógyszerész. 

Onő: 1i. Jancsi a te apukád hol dolgozik? 

- Nem tudom, épit valamit mindig /épitkezésnél segéd-

munkás/. Anya nem dolgozik, otthon van, főz meg mos. 

/Az anya a háztartást vezeti./ 

Onő: R. Pali, a te anyukád hol dolgozik? 

- A benzinkutnál, ott a Csabai utnál. Apa tsz-ben  trak-

toros. 

Ónő: Z. Ági; hol dolgozik anyukád? 

- Anya Szentandráson az irodában gépel. 

/Békésszentandráson a Szőnyegszövőben adminisztrátor/ 

Ónő: Judit, anyukád hol dolgozik? 

Z. J.: Az öregeknél /Szociális Otthon/ 

- Mit csinál? 

- Főz /szakácsnő/ 
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Megjegyzések 

A gyermekek a lényeget tudták szüleik munkájáról, de sok-

szor csak körülirták a foglalkozását. Felhivtuk a szülők 

figyelmét, hogy otthon beszéljenek többet munkájukról, a 

különféle foglalkozásokat pedig egyéni foglalkozás formá-

jában megtanittattuk velük. 

Tipikus hiba, hogy nem használják helyesen a -ban, -ben 

helyhatározóragot. Ezt természetesen mindig javitjuk, de 

nem jeleztem minden alkalommal. 

Azoknál a gyermekeknél, ahol csonka a család, - Z. Á. és 

Z. O. - természetesen csak az anya munkahelyével kapcso-

latban kérdezett az óvónő. 

36. foglalkozás 

V.: Egy tavaszról szóló vers 

A.: A Növények  világa képsorozat  alapján a növények fej- 

lődése, a fejlődés tényezői stb. megfogalmazása. 

F.: Ok-okozati összefüggések megállapitása, állitások 

gyűjtése. 

Fi.: Tavaszi, nyári, őszi növények /gyümölcs, zöldségfé-

lék, virágok/ 

37. foglalkozás 

A.: Mire használjuk, miért és hogyan termesztjük? 

F.: Növények ápolásának, fejlődésének folyamatát és ér- 

tékét fogalmazzák meg! Ok-okozati összefüggések. 

38. foglalkozás 

V.: Csanádi I.: Uj kenyér c. verse 
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A.: "Házunk körül" vagy más leporelló képei alapján me-

seszövés. 

Fi.: Iskolás lesz a gyermekünk 48. feladata vagy más kör-

nyezetismereti feladatlap. 

F.: Folyamatos beszédre, változatos szóhasználatra kész-

tetés, fogalmak csoportositása. 



-1—Színez  d ki a képeken látható-Itatok-kcözüf azoka—melyek 
a ház körül élnek  ! 

2. Keresd meg és húzd át ceruzával azokat, amelyek vízben 
élnek  ! 

3. Mondd el, milyen állatokat látsz a képeken! 
4. Utánozd a hangjukat és a mozgásukat! 

• 146 
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39. foglalkozás 

V.: Weöres S.: Száncsengő c. versének gyakoroltatása 

A.: Tanácsjáték 

F.: Beszélgetés képek alapján az évszakokról, jelzők 

gyakoroltatása 

II. csoport 

A.: Tanácsjáték /Iskolaelőkészitő kompenzálás 126.o./ 

F.: Élet- és problémahelyzetek elemzése után azok meg- 

oldására tanács megfogalmazása. /A "ha, akkor" szer- 

kezetek gyakoroltatása. 

Únő: Játsszunk tanácsjátékot! 

Mit  tegyek, ha a porszivónk elromlott? 

B. R.: Apukám megjavitja /az apja sokat segít az óvodá-

ban/ 

B. Z.: Meg kell csináltatni. 

Z. Á.: Akkor seperni kell. 

H.  P.: ha elromlik a porszivó, megcsinálják a szervizben. 

Onő: Mit tsgyek, ha ajándékot szeretnék adni, de nincs 

pénzem! 

E. M.: Kölcsön kell kérni. 

D. K.: Akkor készítek ajándékot. 

Gy. T.: Kiveszem a pénzem a perselyemből, és odaadom 

anyukámnak. 

40. foglalkozás 

V.: Weöres Sándor: Haragosi 

A.: Beszélgetés a közlekedésről készült diasor  alapján. 



68. I. Mondd el egymás után, mit látsz a képeken? Ha helyes sor-
rendben mondod el, érdekes történet lesz belőle. 

2. Színezd ki a képeket! 
3. Vágd szét a képeket a vonal mentén, és rakd sorrendbe! 
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F.: A különböző közlekedési eszközök, funkciójuk megbe-

szélése a képek alapján /szárazföldi - sinen, közuton, 

vizi, légi/ 

J.: Föld, viz, levegő 

41. foglalkozás 

V.: Ismert vers 

A.: A környezetismereti foglalkozás anyaga: a gyalogos 

közlekedés szabályai 

J.: Azt gondoltam, hogy... 

F.: Képekről cselekvések, tettek megitélése, véleményal-

kotás. 

Sz.: "Iskolás lesz a gyermekünk" c. könyv 68. feladata: 

42. foglalkozás 

A.: A pórul járt ravaszok /magyar népmese/ 

F.: Az óvónő bábjáték formájában mutatta be, a karakte-

risztikus tulajdonságok aláhuzásával. 

J.: xmberi tulajdonságok gyüjtése, a fogalmak tisztázása. 

43. foglalkozás 

i.:  Az  állatok nyelvén tudó juhász c. mese ismétlése 

/Magyar Népmese/ 

F.: A szereplők jellemzésével emberi tulajdonságok dif-

ferenciált kifejezése. 

44. foglalkozás 

A.: Mit érezhet, mit mondhat /Az ÉRVI képei alapján!? 

F.: A projekció alapján érzelmi állapotok okaira, kö- 
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vetkezményeire magyarázatok keresése. 

Sz.: Az ERVI képei 

45. foglalkozás 

V.: Weöres S.: Tul, tul c. verse 

A.: Az "Okos mackó" kártya képei alapján tulajdonságok, 

jelzők és állitások indoklása. 

Sz.: "Okos mackó" kártya képei 

46. foglalkozás 

V.: Weöres S.: Furulya c. verse 

A.: Kérdés-válasz játék 

F.: x kérdőmondat hangsulyának gyakorlása, mondatbővités, 

emlékezetfejlesztés. 

47. foglalkozás 

V.: Ismert versek gyakorlása 

A.: Ki vagy? 

F.: Minden gyermek tudja elmondani legfontosabb személyi 

adatait, tulajdonságait! 

48. foglalkozás 

V.: Weöres S.: Fiuk, lányok c. verse 

J.: Szembekötősdi  - ki milyen? 

F.: Emberi tulajdonságok, jelzők megfogalmazása. 

49. foglalkozás 

V.: Weöres S.: Csali-mese 

A.: Ki lehet ő? 

F.: Feltételezések gyűjtésév el választó és feltételes 



- 151 - 

mellérendelő szerkezetek gyakorlása. A kérdőmondat 

hanglejtésének gyakorlása. 

50. foglalkozás 

A.: Milyennek ismerjük egymást? 

P.: Emberi tulajdonságok /külső, belső/ megfogalmazása. 

Ellentétpárok gyüjtése. 

J.: Haragszom rád 

II. csoport  

Onő: Mai játékunk neve Milyennek ismeritek egymást?  

E. M.: D. Katinak szép hosszu a haja, szépen rajzol, nem 

szokott verekedni. 

B. Z.: rugdosódik, csunya, hogy mindig bőg. 

3. it.: sokat bohóckodik, de azért szeretem, mert e-

gyütt épitünk és segit naposnak lenni. 

B. Z.: Z. A. szépen fest, mindig jelentkezik, sokat mesél. 

Z. J. Szeretek neki segiteni, mert olyan kicsi, fogom 

a kezét, ha logopédiára megyünk, hogy gyorsabban 

jöjjön. 

B. h.: Nekem Zoli a barátom, de Gy. Tomival is szeretek 

játszani, de lassan vetkőzik, lusta. 

R. Janit nem szeretem, mert csipked. 

Z. J.:  3. Zolival játszok, engem nem bánt. 

B. Robi szokott a kutya lenni, ha főzünk. 

E. Mártikát szeretem a legjobban, mert ő a párom. 

Gy. T .: R. Palival szeretek együtt rajzolni, de ő szebben 

rajzol. 

B. Robi elrontja, amit épitek. 
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3. Zoli mindig a lányokkal játszik, pedig én sze-

retnék vele játszani, mert erős. 

K. P.: R. Janit nem szeretem, mert verekedős, pedig én 

nem bántottam. 

E. Márti az anyuka, én az apuka, ha játszunk. Ko-

csival visszük a gyereket az óvodába. lót is igy 

hozzák./ 

Z. gyí.: D. Katát szeretem fésülni, olyan nagy a haja, én 

is növesztem most. 

13. Zoli jól focizik, engem akar mindig kapusnak. 

Z. J.: keveset beszél, de fogócskázni szoktunk. 

D. K.: Gy. Tamással szoktam jönni óvodába, este is ját-

szunk együtt /szomszédok/. 

B. Robi mindig kiabál, ha Irénke néni nem engedi 

rohangálni. 

E. Márti a barátnőm. 

R. J.: B. Zoli nagyon erős. 

Z. Jutkával szokunk együtt játszani. 

Gy. `tamás csufolkodós lassan öltözik. Otthon sze-

retek játszani. 

51. foglalkozás 

V.: Weöres S.: Barangolók 

A.: Mondd az ellenkezőjét! 

F.: Főnevek és melléknevek ellentétének a megtalálása. 

J.: Forditott dominó /Dörmögő Dömötör/ 
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FORDITOTT DOMINO 
Ez a dominójáték azért fordított, mert minden képhez az ellentétét ábrázoló képet kel 

hozzátenni: a vízhez a tüzet, a feketéhez a fehéret, a soványhoz a kövéret és így tovább.  
Ragaszd kemény kartonra ezt a lapot, azután vágd szét a pirit tririi vonalak mentén! IS  

egyforma nagyságú téglalapot kapsz.  
A játékot két vagy három gyerek játszhatja. Osszátok szét a lapokat egymás között egyen-

lően! A legkisebb gyerek kitesz egy lapot az asztal közepére, a következö pedig igyekszik a  
lapon látható két kép egyikéhez hozzátenni az ellentétét ábrázoló képet. Ha mindkettő más  
játékosnál van, vagy nem ismeri fel a saját lapjai között, a következő gyereken van a sor. Így  
folytatódik a játék mindaddig, amíg valakinek elfogynak a lapjai. Az nyer, akinek ez a legelő-
ször sikerül.  
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52. foglalkozás 

M.:  A két kicsi bocs meg a róka c. mese meghallgatása, 

később dramatizálása. 

F.: Ok-okozati összefüggés megértetése, folyamatos, 

önálló mesemondás. 

53. foglalkozás 

V.: A gyerekek által megjelölt vers gyakorlása. 

A.: Tárgyelemzés - Milyen és mire használható. 

F.: Tárgyak funkciós lehetőségeinek és egyéb tulajdon- 

ságainak megnevezése, itéletalkotás. 13ővitett mon- 

datok megfogalmazása a boltos játék keretében. 

F1.: "Iskolás lesz a gyermekünk" c. könyv 52.feladata. 
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52. 1. Színezd ki a gyümölcsöket! 
2. Húzdáta fátékokat színessel! 
3. Tegyél zöld pontot azokhoz az ennivalókhoz, 

amelyeket a pék sütött! 
4. Jelöld meg piros ponttal az evőeszközöket! 
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54. foglalkozás 

V.: Szükségesnek ítélt vers gyakorlása 

A.: Meseszövés leporelló képei alapján 

F.: Folyamatos beszédre késztetés. 

55. foglalkozás 

A.: Mesefolytatás /Holle anyó vagy A békakirály/ 

F.: Az óvónő által elkezdett mese folytatása. 

A fő cél, hogy a csoport minden tagja vegyen benne 

részt. 

III.  csoport  

Mesefolytatás  /Holle anyó/ 

S. R.:  Holle anyó 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy mostoha. 

Annak volt két lánya, egy szorgalmas meg egy lusta. 

A szorgalmas lány font, font, de megszurta a kezét 

az orsó. 

S. Cs.: Szaladt a mostohához. 

- Beleesett az orsó a kutba. A lány is. Ott volt 

egy kemence. 

L. S.: - Huzz ki, huzz ki, már mind megsültünk. 

Vette a sütőlapátot és kivette ... 

Ment tovább, egy almafához ért. 

- Rázz meg! - Megrázta. 

A. P.: - Ne félj tőlem, én vagyok a Holle anyó. 

- Mi lesz a dolgom? 

- A vánkosomat meg kell rázni, akkor hull a hó. 

Minden nap hullott a hó. 
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Egyszer odaállt Holle anyó elé. 

- Haza akarok menni. 

Kivezette egy kapuhoz, amikor kiment, arany eső 

hullott rá. 

B. Cs.: Akkor megköszönte Holle anyának, köszönt, hogy 

viszontlátásra. 

Hazament, kukorékolt a kakas: "kukuriku" 

- Szorgalmas lányunk hazatért. 

- Honnan vetted ezt a sok aranyat? 

- Fontam. 

A lusta lány egy csipkebokorban szurta meg az ujját, 

beledobta az orsót a kutba. 

S. R.: - De nem ugrott bele, mert hideg a viz. 

- Majd én belelöklek. - Belelökte. 0 is egy szép 

rétre jutott. Ő is hallotta, hogy a kemencébe' 

kiabálnak "huzz ki, huzz ki!" -  

- Nem, kormos leszek. 

Ó is talált almafát. "Rázz meg!" - kiabálta a fa. 

- Hogyne, hátha egy a fejemre esik. 

S. Cs.: Ő is talált egy házat, jött Holle anyó. 

A lány kérdezte tőle, hogy mi lesz a dolga. 

- Meg kell rázni minden nap a párnám. 

Egyszer megrázta. - Kérem a  jutalmat!  

L. S.: - Meglesz a jutalmad! Hullott a szurok, próbálta 

lekaparni /mutatja/, lesikálni, de nem ment. 

Ónő: Mit tudnátok még elmondani a lusta lányról? 

S. Cs.: Lusta, nem szeretett dolgozni. 
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B.  Cs.: Irigy volt az aranyra /Ónő: irigyelte az aranyat/ 

Ónő: Hogyan jutalmazta meg Holle anyó a szorgalmas lányt? 

S. R.: Sok aranyat adott neki. 

Únő: Hogy bünhődött a lusta lány? 

A. P.: Szurkos, piszkos lett a ruhája. 

Megj egyzések 

A gyermekek elég jól ismerik ezt a mesét. Otthoni köny-

vespolcaikon is sok helyen láttam. 

A mese cselekményének logikai sorrendje nem mindig zök-

kenőmentes. 

A nyelvi fordulatokat viszont sok gyermek megjegyezte és 

alkalmazta /S.Cs., L. S., A. P./ 

Igen élvezetes stilusban adta vissza a meserészletet S. 

Renáta. Szakszerűen hangsulyozta a párbeszédeket. 

Kiemelkedő teljesitményt nyujtott L. Sanyi, aki különben 

szórtfigyelmü, de most a sikerélmény motiválta. 

A mese befejező részében jól jellemezték a főszereplőket. 

56. foglalkozás 

V.: Ismert versek gyakorlása. 

A.: Relációs gyakorlatok szituációs és kártyajátékokkal. 

F.: Térre, mennyiségre, időre vonatkozó relációfogalmak 

gyakorlása. 

Sz.: Tanulói kártyakészlet óvodai matematikai foglalko-

zásokhoz. 

57. foglalkozás 

V.: Weöres S.: A birka-iskola 

A.: A számlálás gyakorlása játékos formában /pl. a lét- 
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rás játék/ helációs játékok 8. sz. 

Sz.: Tanulói kártyakészlet. 

58. foglalkozás 

M.:  Adj isten egészségére /Magyar népmese/ 

i'.: Irodalmi élmény nyujtása. 

J.:  Riporter játék. 

59. foglalkozás 

M.: Lev Tolsztoj: Filipok 

F.: Iskolaviszony kialakitása 

Az iskolalátogatás élményének felelevenítése, beszéd-

ösztönzés. 

60. foglalkozás 

A.: Józsika hét napja - A hét napjai. 

F.: Az időreláció gyakorlása. 

Sz.: A PRJFER képei 

61. foglalkozás 

A.: Melyik a legkedvesebb meséd és miért? 

F.: Magyarázás , meggyőzés. 

62. foglalkozás 

M.: Móra F.: A nagyhatalmu sündisznócska c. meséjének 

eljátszása /dramatizálása/ 

F.: Ünálló, folyamatos mesemondásra késztetés - metakom-

munikációs és nonverbális eszközök felhasználásával. 
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63. foglalkozás 

A.: Nyelvi játékok. 

F1.: Miben hasonló - miben különbözik /K. T. fejlesztő 

programjából/ 

F.: A nyelvi játékok ismétlése. A hasonlóság és külön-

bözőség jegyeinek kiemelése. 

64. foglalkozás 

A.: A gyermekek aktuális és meseélményeinek megbeszé-

lése. 

F.: .eolyamatos, önálló kommunikációra, változatos szó-

használatra ösztönözzön az óvónő: A beszéd emotiv 

funkcióinak előtérbe állítása. 



..  
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A foglalkozásokon minden gyermek szivesen vett 

részt. A kiscsoportos munka oldott légköre és a válto-

zatos tartalmu anyag ébren tartotta érdeklődésüket 48 

jobb teljesitményre ösztönözte őket. 

A rendszeres feladatvállalás elősegitette a maga-

tartás összetevőinek fejlődését is. A legnagyobb maga-

tartásbeli lemaradás /B. Robinál 14 St. pont volt/ is a 

felére csökkent. 

A három beszédhibás óvodás beszédhibája teljesen 

megszünt. Ehhez a tényhez feltétlenül hozzájárult a kis-

csoport felszabadult, gátlást oldó miliője. 

A tudás területén igen sokat fejlődött . Pál 

/13,4 St./, akinél a családi foglalkozást pótolta az 

óvodai kompenzálás. 

Hasonló a helyzet R.  Jánosnál /cigány/, az ő ese-

tében is sikerült az otthoni hátrányok kiküszöbölése. 

A kiscsoport minden tagjára vonatkoztatva meg kell em-

liteni a kedvező iskolaviszony kialakulását. A kilenc 

gyermek közül csak egy emlitette azt, hogy nem szeretne 

iskolába járni. Ó az az óvodás, akinél a legmagasabb 

volt mindkét lemaradás /a tudásban 13 St, a magatartás-

ben 14 St./. 

Örvendetes, hogy a fokozott óvodai törődés láttán 

a szülők is többet foglalkoztak gyermekükkel. Emelke-

dett a mesekönyvek száma és a napi mesélés átlaga. 

I. felmérés : 	II. felmérés: 

a mesekönyvek átlaga: 15,3 db 	17 db 

A napi mesélés átlaga: 2,5' 	4' 
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A négy hónapi fejlesztő foglalkozások hatása a követke-

zőkben összegezhető 

A különféle területek átlagos fejlődése a következő: 

1. családi nevelés: 	9,8 St pont; 

2. a magatartásindex: 	6 	St pont; 

3. a tudásindex: 	7,72 St. pont; 

4. a tudásindex összetevői: 

utánmondás: 	 9,5 St. pont; 

következtetés: 	13,2 St. pont; 

relációszókincs: 	10,7 St. pont; 

mennyiség: 	12,2 St. pont; 

számlálás: 	11,8 St. pont; 

A kiscsoport fejlődése hónapokra lebontva: 

1. családi nevelés: 	2,45 St. pont 

2. magatartásindex: 	1,5 St. pont 

3. tudásindex: 	1,85 St. pont 

4. a tudásindex összetevői: 

utánmondás: 	2,3? ' át. poht 

következtetés: 	3,3 St. pont 

relációszókincs: 	2,6 St. pont 

mennyiség: 	3,05 St. pont 

számlálás: 	2,95 St. pont 

/A kiscsoport tagjainak egyéni fejlődési adatai a mel-

léklet 68-128. oldalán./ 

A fejlesztő foglalkozások hatására legtöbbet a 

következtetés és a mennyiség fejlődött. A relációszó-

kincs, a számlálás és az utánmondás közel azonos mér-

tékben. 
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A tudásindex emelkedése /a természetes fejlődést leszá-

mitva/ 0,85 St. pont havonta, a magatartásindexé csak 

0,5 St. pont. 

Ha az egyénenkénti tudásbeli lemaradást nézzük, megál-

lapitható, hogy a négy hóna pi  nyelvi fejlesztés alkalmas 

a 8 hónapi elmaradás kompenzálására.  

A magatartás fejlődésében már jobban dominálnak az 

egyéni adottságok és erősen meghatározó a családi neve-

lés fejlődése. 

isiunkánk eredményességét bizonyitja a következő 

összehasonlitó táblázat, amelyen az óvodai és a kísér-

leti csoport átlageredményeit hasonlitottam össze. 
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A kompenzáló programban részesültek és a csoport 

többi tagjai közötti fejlődésbeli különbség is bizonyit-

ja munkánk jelentőségét. 

A magatartásban a kiscsoport tagjainak fejlődése 

kétszerese az óvodai csoporténak, a tudásindexben is 

csaknem ugyanilyen mértékü a változás. A tudásindex ösz-

szetevői közül kiemelkedő az utánmondás fejlődése, a 

következtetés és a relációszókincs szintje kétszeresé-

re, a mennyiség és számlálás értéke négyszeresére emel-

kedett. 

A kiscsoport eredményei minden területen meghalad-

ják az országos átlagot, a mennyiségteszt kivételével. 

A kilences létszámu kiscsoportból hat tanulmányait 

a hagyományos iskolatipus első osztályában kezdte meg. 

A tudásban és magatartásban legnagyobb lema radásu B. 

Róbert /lemaradása a tudásban: 7,6, a magatartásban: 7/ 

az óvodában maradt. 

Z. Judit /a tudásban 2,37, a magatartásban 5,5 a 

lemaradása/ a korrekciós osztályba került. 

i). Katalin orvosi javaslatra maradt az óvodában. 
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VI. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés együttes 

hatása /III. számu kisérleti 

A családi és az intézményes nevelés óvodás kortól 

végigkiséri és nagymértékben befolyásolja a gyermek éle-

tét. 

A retardált beszédfejlődésü óvodásoknál különösen 

nagy gondot kell forditani az otthoni nevelés és az óvo-

dai fejlesztés irányitására. 

hbből a meggondolásból kezdtük el kisérleti munkán-

kat, amelyben a beszédszint emelése érdekében a családi 

és óvodai anyanyelvi nevelés összhangját igyekeztünk meg-

valósitani. 

Munkánkat 1984 januárjában kezdtük és négy hónapig 

folytattuk. A kompenzáló kiscsoport létszáma öt volt, a 

kiválasztást az I. számu kisérletnél leirt módon végez-

tük. Meghatározóként a családi nevelés és a tudásindex 

szintjét vettük. A kiválasztott óvodások közül 3 gyermek-

nél hátrányos, kettőnél megfelelő volt a családi nevelés 

szintje. A tudásindex mindegyikőjüknél az országos átlag 

alatti. 

/A kisérleti csoport tagjainak egyéni fejlődési adatai 

a melléklet 129-164. 0./ 
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Az óvónő gyermekekkel kapcsolatos ismeretei és a 

családlátogatás alapján megállapitottuk, hogy ennél a 

kisérleti csoportnál nehezebb lesz a szülőkkel elfogad-

tatni utmutatásainkat, tanácsainkat. 

Két gyermeknél /A. Péter és S. Csaba/ alig számit-

hattunk az anya segitő közremüködésére. Náluk a nagyma-

mát sikerült nevelési partnerként megnyernünk. 

A mesekönyvek száma utalna ugyan az otthoni foglal-

kozásra, de az időtükör adatai ezt megcáfolják. A foko-

zott törődés érdekében ennél a csoportnál két felmé-

rést is végeztünk, /a kisérlet 1. és 4. hónapjában/ igy 

- egy gyermek kivételével - képet kaphattunk bizonyos 

javulásról. 

9 
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Az első felmérés és a családlátogatás után ellát-

tuk a szülőket nevelési és fejlesztési tanácsokkal. Kö-

zöltük velük, hogy gyermekük külön óvodai kompenzálásban 

is részesül a nyelvi fejlesztés érdekében. 

A szülőkne ugyanolyan segitséget nyujtottunk, mint 

az I. számu kísérletben részesülteknek, ezért ezt ujra 

nem részletezem. 

A fejlesztési program ütemterve azonos volt a II. 

számu kisérleti csoportéval /89-160.0./. 

A foglalkozásokat a csoport óvónője: Tóth Jánosné vezette. 

Ezek a játékos foglalkozások a gyermekek fejlettségi 

szintjéhez igazodtak és a nagycsoportban általuk soha el 

nem ért sikerélményt biztosithatták számukra. Mig az óvo-

dai foglalkozásokon az átlagosnál alacsonyabb szintről 

indulva nem tudtak lépést tartani társaikkal, gyarapo-

dott tudásuk és fejlődtek képességeik. A kis létszám 

nagyban segitette a megfelelő szociális magatartás kia-

lakulását is. 

A négy hónapi kiscsoportos anyanyelvi fejlesztő 

program hatását a következő táblázatokon összesitettem. 
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A 4 hónapi családi és óvodai anyanyelvi foglalkozás 

hatásaként megállapitható, hogy legtöbbet a következte-

tésben, a mennyiségfogalomban és a relációszókincsben fej-

lődtek a gyermekek. Az utánmondás szintje a vártnál ke-

vesebbel emelkedett,  ami azt bizonyítja, hogy a családi 

nevelés értéke a kivánatosnál kisebb mértékű volt. 

A családi nevelés javulása és a kompenzáló foglal-

kozások következtében a kisérleti csoport fejlődési ered-

ményei magasabbak a csoporténál. 
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A négy hónapi fejlesztő munka /családi és óvodai/ 

hatására - L. Sándor /MCD-s/ - kivételével minden gyer-

mek elérte az iskolakészültségi szintet. 

Tudásban S. Renáta fejlődött a legtöbbet /9,4/, magatar-

tásban pedig B. Csilla /8/. 

még az rviCD-s gyermeknél is észlelhető minimális javulás. 

A kiscsoport négy tagja a hagyományos iskolatipus első 

osztályában kezdte meg tanulmányait. S. Csaba tanulmányi 

eredménye közepes, a többieké közepesnél jobb. L. Sándor 

még egy évig óvodában maradt,  de már a tanév eleje óta 

kórházi kezelés alatt áll. 

A gyermekek fejlődési adatai alapján megállapit-

ható, hogy a 4 hónapi irányitott családi neveléssel és  

óvodai fejlesztéssel 7-8 hónapi tudásbeli és 6 hónapi 

magatartásbeli lemaradás kompenzálható. Meglátásom sze- 

rint a csoport tagjai jobb eredményt értek volna  el,  ha 

a családi nevelés szintjét eredményesebben tudtuk volna 

befolyásolni. 
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VII. Összegzés  

Dolgozatomban az 5-6 éves retardált beszédfej lódé sü 

óvodások anyanyelvi fejlesztését igyekeztem bemutatni há-

rom kísérlet tükrében. 

Mindhárom esetben a retardáció okozta nyelvi lema-

radás kompenzálása volt a célunk más-más eszközökkel. 

A családi nevelés fejlesztését irányzó tevékenységünk 

eredményesnek mondható. A szülőkkel kialakitott jó kap-

csolat hatására a kiválasztott gyermekek fejlődése a tu-

dásban átlagosan 6,2, a magatartásban pedig 7,5 hónapnak 

megfelelő. 

A családi nevelés 3,25 P pontnyi /havi/ fejlődésének az 

utánmondásban 4 P pontnyi felel meg. Ezzel az adattal is 

bizonyitott a családi nevelés és az utánmondás szintjé-

nek szoros kapcsolata. Ennél a kiscsoportnál legkisebb 

mértékű a relációszókincs gyarapodása, ez természetes is, 

mert a szülők a mesélésre forditották a legtöbb gondot. 

Örvendetes viszont a magatartás és a tudásindex összesi-

tett eredménye. 

legállapitható, hogy a következetes családi neve-

lés alkalmasnak bizonyult 6-7 hónapnyi magatartásbeli 

és 8 hónapi tudásbeli lemaradás kompenzálására.  

A II. számu kisérleti csoportban az anyanyelvi fej-

lesztést az Iskolaelőkészitő kompenzálás c. könyv anyaga 

alapján végezte a csoportvezető óvónő. A 64-re csökken-

tett foglalkozással is jelentős eredményt sikerült elér-

ni 4 hónap alatt. A fejlődés számszerü adatain kivül fel- 
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tétlenül hangsulyozni kell a szocializáció kedvező vál-

tozását. "A nyelvi-kommunikációs képesség fejlődésében 

lemaradott gyermekek szociometriai státusa... alacsonyabb 

volt társaikénál, mivel a kapcsolatteremtés legfontosabb 

eszközei a fejlődésben elmaradtak."  1731  

A program hatására fejlődé képességeknek köszönhe-

tően először csak a kiscsoport tagjai között alakultak 

ki baráti kapcsolatok, majd az óvodai csoport tagjai is 

egyre inkább elfogadták ezeket a gyermekeket. 

Különösen sokat segitett a beilleszkedésben az a 

módszer, amikor az egyes - a fejlesztő programban alkal-

mazott - játékokat a csoporttal együtt játszották. Igy a 

kiscsoport tagjai már jól ismerték ezeket, ezért gyakori 

sikerélményhez jutottak. Kisérletünk tanulságai alapján 

a 4 hónapi anyanyelvi kompenzáló foglalkozások 8 hónap-

nyi /tudás és magatartás/ lemaradás megszüntetésére al-

kalmasak. 

A III. számu kisérleti csoportnál kettős fejlesz-

tést terveztünk. Őszintén be kell vallani, hogy ezeknél 

a gyermekeknél a családi nevelés irányítása nem sikerült 

a kivánt mértékben. Éppen ezért igen szerencsés, hogy 

óvodai kompenzálást is végeztünk. Igy legalább a szerve-

zett foglalkozások eredményeként sikerült 5,6 hónapnyi  

magatartásbeli és 7,4 hónapnyi tudásbeli fejlődést elér-

nünk. 

A kiscsoportos foglalkozások szocializációs hatása 

hasonló a II. kisérleti csoportéhoz. 
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Az emberrajz fejlődési értéke alapján az a feltéte-

lezésem, hogy a reláció-fogalmak szintjével állhat kap-

csolatban. Itt a rész-egész, kisebb-nagyobb relációkra és 

az arányok ismeretére gondolok. 

Összegezésül egy összefoglaló táblázat alapján mu-

tatom be a fejlesztési hatások csoportonkénti egy hónap-

nyi eredményét. A teljesség kedvéért itt közlöm az RQ vál-

tozását is. 
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A három kisérleti csoport egy hónapnyi fejlődési  

adatai a különféle részterületeken /Standard pontokban/ 

I.sz. 
kisérleti 
csoport 

II.sz. 
kisérleti 
csoport 

III.sz. 
kisérleti 
csoport 

Családi 3,25 2,45 1,85 

Magatartás 2,25 1,5 1,65 

Tudásindex 2,05 1,85 1,83 

A tudásindex 

összetevői: 

Utánmondás 4 2,37 2,15 

Következtetés 1,5 3,3 3,2 

Reláció 1,25 2,6 2,8 

Mennyiség - 3,05 2,85 

Számlálás - 2,95 2,25 

RQ: 0,35 pont 0,63 pont 1,2 pont 

Megjegyzés: az egy hónapnyi átlagos fejlődést nem vontam 

le az eredményekből. 
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Az anyanyelvi fejlesztéssel kapcsolatos néhány kö-

vetkeztetésem az általam ismert szakirodalom és az adott 

kisérlet alapján történt. A kisérletbe bevont alacsony 

gyermeklétszám nem teszi lehetővé az átfogóbb következte-

tések levonását. 

munkámmal azt szerettem volna elérni, hogy bemutas-

sam az igényes, csoportjáért szakszerü többletmunkát vég-

ző óvónő fejlesztő tevékenységét az anyanyelvi lemaradás 

kompenzálása érdekében. 

A családi nevelés fejlesztésénél pedig a szülői tu-

datformálás módszereire utaltam. 



h helyen szeretnék köszönetet mondani 

Dr. Nagy József egyetemi tanárnak, aki 

kutatómunkámat irányitotta és dolgozatom 

megirásához felbecsülhetetlen segitséget 

nyuj t ot t . 

Köszönet illeti meg kolléganőimet, Kóczy 

Kálmánnét és Tóth Jánosnét áldozatkész 

anyanyelvi fejlesztő tevékenységükért. 
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I. Könyvajánlat a szülőknek 

1. F. Várkonyi Zsuzsa: Baj van a gyermekemmel 

Gondolat, Bp., 1977 

2. Dr. György Julia: A nehezen nevelhető gyermek 

Medicina, Bp, 1970 

3. Halász László: Apa gyermekével 

Kossuth Könyvkiadó, 1980 

4. Dr. Haim Ginott: Szülők és gyermekek 

Medicina, Bp., 1977 

5. Dr. Hermann Alice válogatott irásai 

Összeállitotta: Binét Ágnes 

A 3-6 éves gyermekekről szülőknek 

Kossuth Könyvkiadó, 1979 

6. Kozma Tamás: Hátrányos helyzet 

Tankönyvkiadó, Bp., 1979 

7. Mérei F. - F. Várkonyi Zsuzsa: Felnőttek között 

RTV - Minerva, Bp., 1980 

8. Ranschburg J. - Popper P.: Személyiségünk titkai 

RTV - Minerva, Bp., 1978 

9. Dr. Szabó Pál: Iskolás lesz a gyermekünk 

Gondolat, Bp., 1983 

Szülőknek - nevelésről c. sorozat könyvei: 

A csecsemőkor 

A kisgyermekkor 

A játéktól az iskoláig 

Kossuth, 1978 
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II. Játékok egy gyermek egyéni fejlesztéséhez 

/Játékajánlat az I. és III. csoport szüleinek/ 

Karlóczainé Kelemen marianne: Ovodai játékoskönyve alapján 

/Tankönyvkiadó Vállalat Bp., 1954/ 

1. Figyelj jól, mit hallasz! /94/ 

/6 éves kortól, kellékek: hangot adó eszközök/ 

A gyermek álljon háttal nekünk! 

Ji különböző eszközökkel egymásután különböző hangokat 

hallatunk ugy, hogy mindegyik hang között egy kis szünet 

legyen. Először egy hang után, majd 3-4 hang után kér-

dezzük meg, hogy minek a hangját hallotta. Gyakorlás után 

a sorrend betartását is kivánjuk meg. 

Ilyen hangok lehetnek: tapsolunk, becsukjuk az ajtót, 

köhögünk, dobbantunk. 

Gyakorlás után szerepcsere. 

/Hallás, emlékezet fejlesztése és figyelemkoncentráció/ 

2. Felelj gyorsan /4 éves kortól/ /106./ 

Lljünk le a gyerekkel! 

Kérdéseket teszünk fel a gyermeknek. 

A következő kérdéseket lehet  feltenni.  

Mi piros? Zöld, kék? stb. 

Mi  édes, keserü, savanyu? stb. 

Mi hideg, meleg? stb. 

Mi sima, érdes? stb. 

Mi van vasból, fából? stb. 

Mit lehet megenni? 

Mit lehet gyurni? 

üii kell egy ház építéséhez? 
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idivel lehet világitani? 

A kérdésekre adott válaszból következtethetünk a gyer-

mek értelmi képességére, ismereteire. /Tanulás, gondol-

kodás-tulajdonságok, szinek, mi miből készül./ 

3. Elindult a hajó /4 éves kortól/ /108/ 

A játékvezető: Elindult a hajó. 

A gyerek: ideit visz? 

A játékvezető: Visz valamit, ami gömbölyü, piros, édes. 

/1A jellemző tulajdonságokat mondja./ 

Olyan tárgyakat irjunk körül, amelyek közel állnak a 

gyermekek gondolatköréhez. Kitünően fejleszti ez a já-

ték a megfigyelő-képességet és annak a meghatározását, 

hogy egy tárgy melyik fogalomkörbe tartozik, pl. asztal 

- butor, - szőlő - gyümölcs. 

/idegfigyelő-képesség, csoportositás, fogalomalkotás./ 

4. Föld, viz, levegő /6 éves kortól/ /105/ 

A  játékvezető azt mondja föld, erre a gyermeknek száraz-

földön élő állatot vagy állatokat kell megnevezni. 

Ha a játékvezető vizet mond, akkor vizben élő állatot 

vagy állatokat kell mondani. Ha leve gőt mond, akkor re-

pülni tudó állatok nevét kell megnevezni. 

- Játék közben bővül a gyermek ismerete, de bizonyos 

alapismeretre szükség van. /Gondolkodás fejlődése, cso-

portosítás./ 

5. sziszegés /235/ 

/A gyermek a szép, tiszta kiejtést fejlesztheti igy./ 

illjünk le a gyermekkel szemben, és tegyük fel a követ-

kező kérdéseket! 



Hogyan sziszeg a kígyó? — sz — sz — sz 

Hogyan zLimmög a légy? — 	Z— Z— z 

Hogyan hivjuk a cicát? — 	 c — c — C  

Hogyan pöfög a mozdony? — 	 3 — 8 — S 

Hogyan bug a repülőgép? - 	r- r- r 

- sok hasonló kérdést tehetünk fel a gyermeknek. A 

felnőtt minden kivánt hangot háromszor ismételjen meg, 

a gyermek pedig azonnal mondja utána. 

6. Házikó /319/ 

Az asztalra fektessünk össze-vissza felhalmozva egy cso-

mó kártyát, ennek a tetejére ápitsünk kis házikót. 

A gyerek egyenként huzzon ki egy-egy lapot arra vigyáz-

va, nehogy eldőljön a házikó. Lassan, óvatosan kell ki-

huzni a lapokat, mert nagy a veszély. 

- Ha többen vesznek részt a játékban, akkor akinél el-

dől a házikó, arra "ráesett a ház", vagy hibapontot kap 

vagy zálogot ad. A zálogkiváltás történhet egy ismert 

dal eléneklésével. 

/Kézügyesség, kitartás, figyelem fej lesztése./ 

7. Folytasd a mondatot! /293/ 

A felnőtt ugy tesz, mintha mesélne, mond egy mondatot, 

amelyet félbe hagy. 

A gyermeknek folytatnia kell a mondatot. 

P1. Tegnap az állatkertben voltunk és. . . 

/láttunk elefántokat stb./ 

- A mentőautó szirénázva jött, mert . • • 

- Fogat mostam, hogy • • • 

Ha már jól ismeri a játékot, akkor a gyermek kezdje a 



játékot. /Az ok-okozati összefüggés gyakorlására./ 

8. Mi van a kezemben? /313/ 

/Emlékezet, megfigyelőképesség, fogalomismeret, követ-

keztetés/ 

gy dobozba készitsünk össze olyan apró tárgyakat, ame-

lyeket a gyermek ismer és a kezünkbe belefér. 

A játékot vezető ugy rejtse el a kezében az apró tár-

gyat, hogy a gyermek ne lássa. 

A t'Nj van a kezemben?" - kérdésre a gyerek találgatni 

kezd. Először ne a tárgy nevét találja ki, hanem annak 

jellemző tulajdonságai iránt érdeklődjön. Kérdéseire 

csak igennel és nemmel felelhetünk. 

Pl.  ha épitőkocka van a kézben: 

- Fémből van? illem. 

- üvegből van? Nem. 

- Pából van? Igen. 

- Gömbölyü? Nem.  

- Szögletes? Igen. 

- Piros? Nem. 

- Zöld? Nem. 

- sárga? Igen. 

- Gyerekek játszanak vele? Igen. 

- L,piteni lehet vele? Igen. 

- Epitőkocka? Igen. 

- A kitalálás jutalma: szerepcsere. 

9. :ondd az ellenkezőjét! 
.s zép - csunya 
Erős - . . . 
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Magas - • • • 

Csendes - • • • 

Gyors - . . . 

r eserü - . . . 

Sovány - . . . 

Vidám - . . . 

III. A fejlesztő foglalkozásokon alkalmazott játékok 

1. Kopogás. Karlócainé: Kisgyermekek játékoskönyve 223. 

/1. foglalkozás/ 

Az óvónó feláll a gyermekekkel szemben. Kezében egy ce-

ruzát vagy valamit kemény tárgyat tart. Ezzel a tárggyal 

valami butort megüt a háta mögött, hogy az jól hallható 

kopogó hangot adjon. A játék lényege, hogy az óvónő egy 

számot kopog ki lassu, egyenletes kopogással. Ha vége 

a kopogásnak, a gyermekeknek annyi ujjukat kell felmu-

tatni, ahány kopogást hallottak. 

/Figyelemkoncentrálás, számlálás, reagálóképesség./ 

2. =mi van a zsákban? /Iskolaelőkészitő kompenzálás - 119.o. 

1-3. foglalkozás/ 

A gyermek környezetében előforduló tárgyak elhelyezése 

egy zsákban. Kinden gyerek kiemel egyet ezek közül, és 

elmond róla mindent, amit tud. Vagy az óvónő, vagy egy 

gyermek által megadott szempont szerint jellemzik. " Mi-

lyen a szine? Mire használják? Mi az anyaga? kalyen a 

formája? stb." Minden gyermek egy közös tárgyról beszél 

addig, amig arról valamit meg tudnak állapitani. Az óvó-

nő olyan jegyet, jelzőt nevez meg, amit várhatóan nem 
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ismernek a gyerekek /a következő játéknál már ezt is 

mondani fogják/. - Szókincsbővitő játék. 

3. Főzőcske-játék /szimbólikus játék - 10. foglalkozás/ 

A játék közben kérdésekkel tájékozódjunk a következők-

ről: mi szükséges a pogácsához, palacsintához, teához, 

kakaóhoz. A főzéssel-sütéssel egyidőben 1-2 gyermek te-

ritsen a babáknak. Közben mondassuk velük, hogy milyen 

edényeket és evőeszközt kell az asztalra tenni. A tá-

nyér melyik oldalára tesszük a kanalat, villát stb.? 

/Mellé, elé, jobbra, balra. / 

A játék alkalmas a tudás gyarapitására, beszédaktivi-

tásra, relációk és irányok gyakorlására. 

4. A sorszámnevek és tőszámnevek gyakorlása, helyes értel-

mezése /12. foglalkozás/ 

Eszköz: minden gyermek számára egy feladatlap, melyen 

10 foku létra rajza látható. Egy-egy kis állatfigura, 

pl. cica és kutya a MINIMAT-ból. 

Szervezés: egyéni foglalkoztatási formában vezetjük 

nagycsoportban foglalkozáson és szabadidőben. 

A játék menete: a játékos feladatokat az óvónő adja.  Pl.  

"A cica megijed a kutyától, felszalad a nyolcadik lét-

rafokra. A kutya utána ment, de csak az ötödikig tudott 

felmenni stb." "Kinek van a cicája az ötödik fokon? A 

kutya menjen feljebb 4 fokot. Most hányadikon van?" 

A játék a szabadban ugy játszható, hogy a létrát a ta-

lajra rajzolják, és a gyermekek állnak a létra különbö-

ző fokaira. Igy egyszerre több gyermek játszhat. A gyer-

mekek adjanak egymásnak feladatot, és ellenőrizzék tár- 



saikat. 

Nevelő értéke: gyakorlási lehetőséget ad az elemek sor-

számának meghatározás ára, a tő- és sorszámnevek helyes 

értelmezésére, a rendezés gyakorlására. 

5. Kiváncsiskodó játék /Iskolaelőkészitő kompenzálás - 31. 

foglalkozás/ 

Képekre, tárgyakra, megtörtént eseményekre kérdéseket 

fogalmaznak meg a gyerekek, s az óvónő vagy a csoport 

másik fele válaszol. Majd az óvónő olyan részletekre, 

illetve összefüggésekre kérdez rá, amit a gyerekek fi-

gyelmen kívül hagytak. 

y játék célja: a kiváncsiság felébresztése, megfigye- 

lésre, elemzésre késztetés, a kérdezés technikájának 

gyakorlása. 

6. Minek  a helye változott meg? /32. foglalkozás/ 

Eszköz: 10 játékállat asztalonként, 10 db kisméretü pa-

pír vagy rajzlap. 

Szervezés: mikrocsoportos foglalkoztatási forma  aszta-

lonként. Nagycsoportban foglalkozáson és szabadidőben 

is játszható. ha a tárgyakat gyermekek helyettesitik, 

10 fős csoportokat alakitunk. 

A  játék menete: a 10 játékállatot egymás mögé vagy egy-

más mellé helyezik a gyermekek. Megállapitják, melyik 

az első, és hogy melyik állat hányadik a sorban. Ezu-

tán egy gyermek "huny" - eltakarja az arcát. Amikor a 

többiek szabadot mondanak, felnézhet, megnézi az álla- 

tokat és megmondja, hogy a többiek hányadik állatot 

dugták el. Ha jót mondott, a következő állatot ő dug- 



hatja el. /A hiányzó állat sorszámának megállapitását 

megkönnyiti, ha az állatok alá egy-egy kis papirlapot 

teszünk./ Játszhatjuk uy is, hogy a gyermekek alakíta-

nak sort, egy-egy kis rajzolt körbe állva, s a csoport 

huny. A szereplő csoportokat többször cseréljük. 

nevelő értéke: a gyermekek gyakorolják a hiányzó tárgy 

sorszámának megállapitását, a sorszámlálást; belátják, 

hogy a sorszám egy elem helyét jelöli a rendezett sor-

ban. 

7. Amerikából jöttünk /Karlóczainé - 256. - 35. foglalkozás/ 

Két gyermek kimegy a szobából, a többiek körbe ülnek. 

Kint választanak maguknak egy olyan mesterséget, ame-

lyet jól lehet mutogatni. 3emennek, megállnak a többi-

ekkel szemben, és mondják: Amerikából jöttünk, mester-

ségünk cimere:h.v." és közben mutogatják a mesterséget 

/h.é. = házat épiteni/ 

A játék fejlesztőbb változata: k 	s /kőmüves/ 

Aki először találja ki a mesterséget, az tetszés sze-

rint választ magának egy társat, és ők mennek ki a szo-

bából valamilyen uj foglalkozást keresni. /Utánzómozgá-

sok, figyelemfejlesztés, azonositás, hangzóejtési ké-

pesség./ 

8. Tanácsjáték /Iskolaelőkészitő kompenzálás 126. o. -

39. foglalkozás/ 

r;let- és problémahelyzetek elemzése után azok megoldá-

sára tanács megfogalmazása, a segitő beállitódás megé-

reztetése. A "ha, akkor" szerkezetek és a felszólitó 

mondatok gyakorlása. 
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Föld, viz, levegő /40. foglalkozás/ 

A játékvezető azt mondja föld, erre a gyermeknek szá-

razföldön élő állatot vagy állatokat kell megnevezni. 

Ha a játékvezető vizet mond, akkor vízben élő állatot 

vagy állatokat kell mondani. Ha levegőt  mond, akkor re-

pülni tudó állatok nevét kell megnevezni. 

- Játék közben bővül a gyermek ismerete, de bizonyos 

alapismeretre szükség van. /Gondolkodás fejlődése, cso-

portositás./ 

/Karlóczainé - 105. o./ 

9. Azt gondoltam, hogy... /41. foglalkozás/ 

Az óvónő bemutatja a játékot: "Azt gondoltam, hogy..." 

és például levesz a polcról egy könyvet, nézegetni kez-

di vagy kockából épit valamit. Cselekvései közben nem 

szól semmit. A gyerekeknek, miután felismerték az óvónő 

cselekvését, be kell fejezni a mondatot: 

P1. Azt gondoltam, hogy olvasok. Aki kitalálta az óvó-

nő elmutogatott gondolatát, az a gyermek "gondolhat". 

- Metakommunikációs jelek megfejtése, megfigyelőkész-

ség fejlesztése. - /Az óvodai anyanyelvi nevelés to-

vábbfejlesztése. 140. o./ 

Kérdés-válasz játék /46. foglalkozás/ - kommunikációs 

játék. 

Az óvónő azt mondja a gyermekcsoportnak: 

- Mondok nektek valamit, egészitsétek ki, mi hiányzik 

belőle! 

óvónő: Beletettem. 

Gyermek: Mit tettél bele? 



Óvónő: A babát tettem bele. 

Gyermek: Milyen babát tettél bele? 

Óvónő: A nagy babát tettem bele. 

Gyermek: Hová tetted bele? 

Óvónő: A nagy babát a kocsiba tettem bele. 

Gyermek: Mikor tetted bele a nagy babát a kocsiba? 

Óvónő: A nagy babát délelőtt tettem bele a kocsiba. 

A mintajáték után a gyerekek egymástól kérdezhetnek és vá-

laszolhatnak. Ugy adják egymásnak a szót, hogy a soron kö-

vetkező ne hagyjon ki szót az előző válaszból. 

/Karlóczainé: 311. o./ 

Haragszom rád /Karlóczainé: Kisgyermekek játékoskönyve 291. 

- 50. foglalkozás/ 

Egyik gyermek kezében kendő van, ezt valakinek odadobja, 

és közben azt mondja: "Haragszom rád!" Aki kapta, megkér-

dezi: "Miért?" Most valami okot kell a vádlönak kitalálni, 

hogy miért haragszik, pl. "Mert piros a ruhád." Ekkor erre 

kell feleletet adnia a megdobottnak, pl. "Azért piros a ru-

hám, mert anyukám ilyet vásárolt." Mindig egész mondatban 

válaszoljanak a gyerekek. A válaszadás után egy másik gyer-

meknek adja a kendőt. - A kisebb gyerekek és kezdő játéko-

sok külső, látható okokat találjanak ki, mig a nagyobbak 

már viselkedésre, tulajdonságokra vonatkozóan "haragudja-

nak". A válaszban nem lehet ugyanazt mondani, mint ami már 

egyszer elhangzott. 

Bátran, hangosan és azonnal válaszoljanak egymásnak! 

/Emberi tulajdonságok megfogalmazása, figyelemkoncentrá-

ció, szabatos válaszadás, ok-okozati összefüggések nyelvi 

kifej ezése./ 
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Boltos játék /53. foglalkozás/ 

Cél: Tárgyak részletes szóbeli leirása 

Eszközök: A játék témája szerint változók. Lehet játék-

szer, ruhanemü, ismert háztartási eszközök, gyümölcsök, 

stb. 

Az óvónő előtt két összetolt, izlésesen leteritett óvodai 

asztal; ez az üzlet kirakata. Az óvónő az eladó, a gyerme-

kek a vásárlók. A vevőknek ugy kell vásárolniuk, hogy nem 

mondják meg az áru nevét, hanem mindent elmondanak róla, 

amit tudnak. /Előkésziti a betütanulást!/ 

Pl.  - Kérem azt, ami gömbölyü, gurul, gumiból van, szép 

kék szinü, ha ledobom ugrik, játszanak vele. 

Vagy: - szövetből van, télen viselik, két ujja, gallérja 

van, elöl kell begombolni. 

Az óvónő addig ne értse meg a vevő szándékát, amig nem 

mondott el elég jellegzetességet. Az óvodai foglalkozások 

ütemtervétől függően /mikor vettük a gyerekekkel ezeket a 

fogalmakat stb./ hamarabb vagy később ismerjünk rá a tár-

gyakra. r'eltétlenül szükséges, hogy a gyermekek hiányos 

magyarázatait az óvónő kiegészitse /vagy egy gyerek/. Ha 

már többször játszották a játékot, eladónak is válasszunk 

gyermeket.  

/Didaktikus játékok az óvodában 102. o./ 

Riporter játék /58. foglalkozás/ 

Eszköz: játékmikrofon /bármilyen kocka, játéktelefon, mű-

anyag tubus/ 

Az óvónő jelentkezés alapján két gyerme ket /A és B/ állit 

a spanyolfal két oldalára. Az óvónő a csoporttal együtt 
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"A" gyermekkel összesugva megbeszéli, hogy "A" mit fog 

csinálni. /P1. forditva füzi be a cipőjét, kifordítva ve-

szi fel a kabátját, levesz a polcról egy képeskönyvet, le-

ül és nézegeti stb./ Amit megbeszéltek, "A" gyermek ugy 

végzi el, hogy azt "B" ne láthassa. Az óvónő jelentkezés 

alapján "riportert" választ a csoportból. Ismét két cso-

portra bontható a csoport, hol az egyikből, hol a másikból 

választ riportert /C gyermek/. Az óvónő azt mondja "C" gyer-

meknek: "Ebben a játékban te leszel a riporter, próbáld 

meg közvetiteni azt, amit "A" csinál éppen, ho3Y "B" pon-

tosan utánozhassa. Ha nem sikerül, akkor csoportod zálogot 

ad, ha sikerül, akkor jó pontot  kaptok."  

Lehet ugy is, hogy a riporter és csoportja egy-egy javitó 

közvetitést megbeszél egymással. /setleg lehet pontozni 

azt is, hogy a közvetités mennyire célravezető, hány lé-

pésben jut el az azonos mozgássor végrehajtásához./ 

/Sugárné Kádár Julia: Tevékenységformák az óvodáskoru 

gyermekek nyelvi kommunikativ készségének fejlesztésére 

134. o./ 

IV. Szabadidőben vagy foglalkozásokon játszható fejlesztő 

játékok: légző-, hang-, ritmus- és hangsulygyakorlatok 

I. Légzőgyakorlatok: 

1. A  gyermekek a hátukon fekszenek, "napoznak". 

- A kezeteket tegyétek a hasatokra! Figyeljétek, 

hogy süllyed, emelkedik. Ki  tudja hosszabb ideig 

bent tartani a levegőt? 

2. A  benntartott levegő hangos kibocsátása. 

Ki tudja utánozni: 

- a porszivó hangját 	/ u u u u . . ./ 
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- a hajókürt hangját 	/ü ü ü ü ü . . ./ 

- a csodálkozás hangját 	/ 6 6 ó ó . . ./ stb. 

3. Számlálás egy levegővel 

- Ki tud hosszabb ideig számolni? 

4. Ismert versek egy-egy szakaszát próbálják meg egy le-

vegővel mondani. P1. Lándy Stefánia: Csendits rá c. 

versének 1-1 szakasza /Montágh Imre: Tiszta beszéd 

32. o./ 

II. Hanggyakorlatok: 

1. Hangerősitő gyakorlat: 

A játékvezető inditja a játékot. Ránéz egy gyerek-

re és igy szál: mondd hangosabban! A gyermek más-

ra néz és emeltebb hangon szál: még han_osabban! 

- A következő még emeltebb hangon: még hangosab-

ban! - A játék igy folytatódik, ameddig csak bir-

ják a gyerekek. 

Lehet az ellenkezőjét is: halkabban, még halkab-

ban stb. Lényeges a fokozatosság. 

2. Halk-hangos gyakorlása: ismert versekkel, p1. 

Weöres: Száncsengő, vagy ismert dalokkal. 

III. ritmusgyakorlatok: 

Ismert, jól megtanult versek ritmusára kopogás, 

tapsolás vagy járás. 

IV. Kifejező gyakorlatok: 

1. Egy adott mondat elmondása különböző hangulatban 

/vidáman, szomoruan, dühösen, sirva, nevetve, 

stb./ 

2. Versmondás, mesemondás hangsulyok javitásával. 
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Didaktikus játékok 

A játékötletek a Didaktikus játékok az óvodában c. könyv-

ből valók /fankönyvkiadó, hp., 1964/ 

1. Kirándulás vonattal 

Cél: Képek azonosítása és megkülönböztetése 

Segédeszközök: - négy tájat ábrázoló rajzlap /hegy, tó, 

város, erdő; 

- 8 x 6 cm-es kartonlapokon ugyanezek a 

rajzok, annyi, ahány gyermek van a 

csoportban; 

- egy sip  ás 2 kis doboz a lapok számára 

Az óvónő kezében tartja a négy nagyméretü lapot. 

Egyenként felmutatja őket és megkérdezi: 

- Mi van ezen a képen? 

Amikor meggyőződött róla, hogy a gyerekek helyesen is- 

merik fel a  rajzokat,  elmondja, hogy vasutas játékot 

fognak játszani, kirándulni mennek. Négy gyermeket vá- 

laszt, ezek lesznek a mozdonyok. Egyenként átvesznek 

egy-egy nagyméretü lapot, ami jelzi, hogy hová utaznak 

/városba, tóhoz/. A "mozdonyok" táblával a kezükben, 

az ülő társaikkal szembefordulva hangosan megnevezik, 

hogy mi van a lapjukon. Az óvónő az ülő gyermekek kö-

zül négy kalauzt választ, akiknek a négy különböző tá-

jat ábrázoló kismóretü lapokból egyet-egyet ad. A ka- 

lauzok a lapjukkal egyező mozdonyok mellé állnak. Fela-

datuk az utasok jegyeinek ellenőrzése. 

Ezután az óvónő minden ülő gyermeknek kiosztja a je- 

gyét /a kis lapokat/. A gyermekek összehasonlitják a 
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kezükbe adott rajzokat a mozdonyon levőkkel. Csak arra 

a vonatra ülhetnek fel, amelyikre a jegyük érvényes. 

Egymás után szállnak fel a különböző vonatokra. A kis 

kalauzok megkérdezik az utasoktól: - Mi  van a jegyeden? 

Az utasoknak válaszolniuk kell: - Erdő /város, hegy/. 

- Amikor mind a négy vonat indulásra kész, az óvónő si-

pol, és a vonatok sisteregve körbemennek a teremben 

vagy az udvaron. Ujabb sipszóra megállnak. 

- Megérkeztünk! A jegyeket tegyétek a dobozokba! 

Az óvónő engedélyt ad egy kis futkározásra, játékra. 

Sipszó jelzi a kirándulás végét. Visszautazás következik. 

Az óvónő ismét kiosztja a jegyeket. A visszautazás ha-

sonlóan történik, mint az elindulás, csak a lapok cseré-

lődnek. 

Befejezésül a mozdonyok helyrevezetik a gyerekeket és 

két gyermek a két kis dobozba összeszedi a jegyeket. 

/10. játék - 98. o./ 

2. Hol vannak  az állatok?  

Cél: A helyhatározószók helyes használatának gyakorlása. 

Segédeszközök: Tájkép fával, kerttel, házzal. 

/A képeken azokon a helyeken, ahol az óvónő a papírál-

latokat el akarja helyezni, kis bevágások találhatók./ 

Kivágott papirnyuszik, madarak. /Mágneses táblával is 

megoldható./ 

Az óvónő egyszerü elbeszélés keretében elinditja a nyu-

szikat. Utközben a nyuszik különböző helyeken megállnak 

/az óvónő az előre elkészitett bevágásba helyezi a nyu-

szikat/. A gyermekek közben meghatározzák, hol megy, 
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vagy hol van a nyuszi. /Előtte, mellette stb./ 

Azután a -Kis madarak röpködnek. Szállnak a kert fölött, 

a ház fölé, stb. A gyermekek meghatározzák a helyüket. 

Játszható ugy is, hogy az óvónő meséje alapján a gyer-

mekek helyezik a bevágásokba az állatokat. 

/12. játék - 100. o./ 

3. Utazás 

Cél: A "valami alatt", felett és a "valamin" megkülön-

böztetése. 

Segédeszközök: Epitőkockák, erősebb müanyaglapok, já-

tékszerek /vonat, villamos, autó, hajó, csónak, repülő- 
, gép . 

Az  óvónő mellett egy kis asztalon elkészitve a játék-

szerek, müanyaglapok. rezekkel a játékokkal fognak ját-

szani; hidat épitenek, és utaznak. Az óvónő elmagyaráz-

za, hogy mindenki azzal a közlekedési eszközzel utaz-

hat, amelyikkel akar, de utazás előtt meg kell mondani, 

hogy a hid alatt, a hidon vagy a folyó felett /repülő/ 

közlekedik-e az a jármü. 

A gyermekek közlekedési eszközt választanak, és meg-

mondják, hogy hol jár: a hid alatt a hajó, a csónak; a 

hidon az autó, a villamos és a vonat; a hid felett a 

repülőgép. 

Érdekesebb a játék, ha a gyermekektől ilyen felelete- 

ket kivánunk: - Hajóval utazom a nagymamához, a hajó 

a hid alatt uszik. 

A többi gyermek ellenőrzi, hogy társuk helyesen hatá-

rozta-e meg, hol kiv án utazni. 

/14. játék - 101. o./ 
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Hányat kell dobni? 

Cél: Számkép felismerése /azonositás, számlálás/ 

Eszköz: Tanulói kártyakészlet óvodai matematikai foglal-

kozásokhoz, dob. 

Mindenki kap egy csomag kártyát, két gyermek kivételével. 

Az  óvónő kiválaszt három gyermeket. Az egyiknek az a fela-

data, hogy huzzon egy kártyát, és mutassa fel a csoport-

nak.  /A  számképet nem szabad hangosan megnevezni!! A má-

sik gyermeknek annyit kell ütni a dobra, ahányat a szám-

kép mutat, a harmadik pedig ugyanannyit ugrik. Közben a 

többieknek ki kell keresni a kártyáik közül azt, amelyik 

a kérdéses számképet ábrázolja. 

- Mutasd fel azt a kártyát, amelyiken ugyanannyi van, 

mint Kati kártyáján! 

/Didaktikus játékok az óvodában: 108. o./ 

Mit dolgozik édesanyád? 

Cél: Szabatos válaszadás gyakorlása ismert tárgykörben. 

Eszközök: Labda, kendő vagy babzsák 

A gyermekek az óvónő körül ülnek uLy, hogy az általa do-

bott labdát, kendőt vagy babzsákot mindnyájan jól el tud-

ják kapni. 

Az óvónő felteszi a kérdést, majd az egyik gyereknek dob-

ja a labdát: 

- Mit dolgozik édesanyád? 

A gyermek visszadobja és válaszol: 

- Az édesanyám takarit. 

Az óvónő ujra kérdez és dobja a  labdát:  

- Miért kell takaritani? 
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- Hogy tiszta legyen a szoba. 

- Mit tudnál segiteni édesanyádnak a takaritásban? 

- Szőnyeget kivinni vagy lapátot, seprűt behozni stb. 

- Az óvodában ki szokott takaritani? 

- 1-)ajka néni. 

- hogyan tudsz neki segiteni, ha napos vagy? 

- Leszedem a t eritőket , letörlöm az  asztalt,  t erit ek stb. 

A kérdés ugy is  feltehető,  hogy "ifit dolgozik édesanyád?" 

- Az óvónő kérdései a különféle válaszokhoz alkalmazkod-

janak. 

relációs játékok  

/Játékos matematika, matematikai játékok az óvodában 

Szerkesztette: Daróczy Erzsébet - 313., 1977. - könyv alap-

ján./ 

1. állitsuk Zsoltit a szoba közepére, arccal a gyermekek 

felé fordulva. Ezután négy gyermeket egyenként kiszólí-

tunk, és azt kérjük, álljanak Zsolti elé, mögé, mellé. 

Ketten  is állnak majd mellette, pontositjuk, hogy egyi-

kük a jobb, másikuk a bal keze felől áll. Az asztalhoz 

képest tárgyakat állíttatunk elé, mellé, mögé, fölé, 

alá, két tárgy közül elhozatunk valamilyen eszközt. Ki-

jelölt utakon játékautó haladását és megállását irányit-

juk. Önálló gyakorlást munkaeszközzel és feladatlapon 

tervezhetünk. Elemenként szóbeli irányitással a színes 

sikformákból valamilyen alakzatot rakjanak ki a gyerme-

kek. /Tegyétek középre ezt a lapot! A következő  lapot  

tegyétek alá, mellé stb./ Ellenőrzésként felmutatjuk a 

táblánkon elkészült mozdony vagy egyéb formát. Feladat- 
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lapon a játéknyomdával készült ábrák szinezését a név-

utók emlitésével irányitva biztosithatjuk a relációk fo-

lyamatos gyakorlását. i,iondhatunk mesét, történeteket a 

gyermekekkel együtt. P1. "Bandi levetkőzik. Leteszi a 

pulóverét a..., a cipőjét a szék ..., és igy tovább. 

2. Kisebb, nagyobb relációk gyakorlása 

Eszköz: minden gyermek számára boritékban vagy doboz-

ban 5-6 db /nagycsoportban esetleg 8-10 db/ kartonból 

készült, különböző szinü körlap. A körlapok mérete fo-

kozatosan csökken. Az átmérő lehet pl. 10, 8, 6, 4, 

2 cm. Az eszköz a lyukas hengerekből álló toronyépitő: 

vel is helyettesithető, ha van minden gyermek számára. 

Szervezés: mindkét korcsoportban, egyéni és mikrocso-

portos foglalkoztatási formában játszható, foglalkozá-

son és szabadidőben egyaránt. 

A játék menete: a gyermekek az összekevert köröket ki-

veszik a boritékból. Ugy kell ezeket egymás tetejére 

kirakni, hogy alul legyen a legnagyobb lap, ás utána 

egymáson mindig kisebbek következzenek. A kirakás jelre 

is indulhat. A játékot a lapok alapos összekeverése után 

meg lehet ismételni csökkenő rendben is. 

Nevelő értéke: egyénileg gyakorolhatja minden gyermek 

a kisebb-nagyobb reláció alapján történő rendezést; ta-

pasztalatokat szerezhetnek arról, hogy ha kisebbedő kör-

lapokat helyeznek egymásra a középpontjuknál, akkor a 

nagyobbak széle látható marad, mint egy karika. 

3. A z"ugyanakkora, azonos nagyságu" fogalma 

Eszköz:  10 db különböző méretü négyzetből vagy egyéb 
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sikidomból álló sorozat asztalonként. Ugyanilyen soro-

zat az előkészitő asztalon. A gyermekek sorozata lehet 

piros, az asztalon lévő kék szinü. Annyi sorozat szük-

séges, ahány játszó csoport van. 

Szervezés: mikrocsoportos foglalkoztatási forma aszta-

lonként, ezen belül egyénileg játszanak a gyermekek. A 

leirt formában nagycsoportban játsszuk. 

A játék menete: az asztalon lévő piros formákból min-

denki vesz egyet. Jól megnézi a lap nagyságát, és el-

mennek az előkészitő asztalhoz, ahol kikeresik a lapjuk 

ugyanolyan nagyságu kék szinü párját. A piros sikidomot 

ne vigyék magukkal.  /ha  az összehasonlitás során több 

hibát tapasztal az óvónő, engedje meg, hogy magával vi-

gye a gyermek a piros formát, de becsléssel hasonlitsa 

össze, ne összeméréssel./ A hozott kék formát hozzámé-

rik a piroshoz. Ha jót hozott, indulhat ujabb formáért. 

Ha rosszat hozott, visszamehet kicserélni. A gyermekek 

ellenőrzik társaikat. Az győz, aki jól megfigyelte négy-

zete nagyságát, és elsőre ugyanakkorát tudott hozni. 

Ujabb huzással folytatódhat  a játék. 

Nevelő értéke: A nagyság összehasonlitását a gyermekek 

emlékezetből, becsléssel végzik, az összemérés segit-

séget vagy ellenőrzést szolgálhat; rögződik az "ugyan-

akkora" képzete. 

4. tl több-kevesebb fogalmának, kifejezésének gyakorlása 

Lszköz: egy dobozban 14 korong páronként a gyermekek 

számára, a korongok egyik oldala piros, a másik kék. 

Szervezés: középső és nagycsoportos páronként játszanak 
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a gyermekek frontális foglalkoztatási formában. Sza-

badidőben páros számu érdeklődő gyermekkel játszható. 

A játék menete: a két gyermek megegyezik abban, hogy 

kié lesz a piros korong, kié a kék. Ezután az egyik 

gyermek összerázza a dobozban lévő korongokat, és ki-

borítja azokat az asztalra. Kiválogatják, egyik a pi-

rosakat, a másik a kékeket. Döntsétek el, hogy kinek 

van több korongja! Sorba rakják a korongjaikat, egymás 

alatt a két sort, és megnézik, melyik hosszabb. Nagy-

csoportban, ha ez lehetséges, számlálással is végezhe- 

tik az összehasonlitást. A korongokat visszateszik a 

dobozba, s ujra lehet játszani. 

Nevelő értéke: a gyermekek a két halmaz elemeinek egy-

értelmű leképezésével gyakorolják a sorok hosszuságá-

nak összehasonlítását, a több, kevesebb megkülönbözte-

tését. 

5. Téri relációk gyakorlása és figyelemfejlesztés 

Eszköz: 3-4 nagyméretü játéktárgy, melyet a gyermekek 

használnak. 

Szervezés: főként nagycsoportban, frontális foglalkoz-

tatási formában játszható. Szabadidőben is szervezhető. 

A játék menete: a gyermekek félkörben ülnek. Az óvónő 

a terem eltérő pontjaira elhelyezi a játéktárgyakat, 

közöttük kanyargó utat rajzol. A gyermekek közül kivá-

lasztják az induló gyermeket, számlálással vagy mondó-

kával. Feladata, hogy bekötött szemmel végigmenjen az 

uton, és egyik játékot se döntse fel. Egyszer az óvónő 

irányitásával egy gyermek próbaképpen megmutatja a ke- 
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resést, majd kezdődik a játék. Az irányitást az óvónő 

és a gyermekek felváltva végzik. A kereső mindig hall-

gassa meg, merre irányítják, és utána cselekedjék. Az 

irányitók pontos, helyes, egyértelmü információkat ad-

janak, pl. "fordulj balra; lépj hármat előre; lépj 

egyet hátra." Az irányítás igy megy tovább, mig a já-

tékos célba nem ért. 3-4 gyermek játszik egymás után. 

Akkor játsszuk tovább a játékot, ha a gyermekek igény-

lik. 

lilevelő értéke: a tájékozódás irányítása közben a cso-

port tagjai elemzik a gyermek és a tárgy elhelyezkedé-

se közötti viszonyt. A játékos figyelmét, emlékezetét, 

egyuttal bátorságát, biztonságos mozgását is fejleszti 

a játék. Gyakorolják a számlálást és  a téri relációkat 

jelölő névutók helyes alkalmazását szóban és mozgással. 

6. Legnagyobb, legkisebb, ugyanannyi 

Eszköz: minden gyermek számára negyedives vagy annál 

nagyobb rajzlap ás egy-egy doboz ceruza vagy zsirkréta. 

Szervezés: kötetlen tevékenységként szabadidőben, nagy-

csoportos gyermekekkel szervezhetjük, tetszés szerinti 

létszámmal. A képet nem kell egy alkalommal befejezni. 

Diáskor i elővehetik, folytathatják rajta a rajzolást, 

vagy más foglalkozáson erről beszélgethetnek, számlál-

hatják, összehasonlithatják az elemeket. 

A játék menete: "Egyszer egy apuka, egy anyuka és a két 

gyerekük kirándulni ment az erdőbe. Lerajzoljuk, hol 

jártak! .rajzoljatok 5 fát! Ugyanannyi bokrot! Ezek kü-

lönböző nagyságuak lehetnek. /Hangsulyozzuk, elegendő, 
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ha a fának csak törzse és ágai vannak./ A legnagyobb  

fára rajzoljanak 9 levelet, a legkisebbre ötöt, és  

igy tovább. A legtöbb levelet szinezzék sárgára! A  

hat levelet zöldre stb. A fák alá, mellé rajzolhatnak  

meghatározott számu gombát, virágot. Ábrázolhatnak a  

fákon fészkeket: a legalacsonyabb bokron, fán 3 fészek  

van. A leghosszabb ágon kettő. Repkedhetnek madarak a  

fák, bokrok fölött, között. :aindig hivjuk fel a gyer-

mekek figyelmét arra, hogy elegendő, ha a rajzok csak  

felismerhető jelzések.  

lú evelő értéke: a gyermekek gyakorolják a különböző szá-

mosságu halmazok és a mennyiségek pontos rajzi kifeje- 

zését. A tevékenység fejleszti a gyermekek szándékos  

figyelmét, emlékezetét, az állandóan gazdagodó "kép"  

erősiti a pozitiv motivációkat a matematikai tartalmu  

ábrázoló tevékenység iránt.  

/A feladatokat aszerint is adhatjuk, mennyire töltöt-

ték be a gyermekek a lap felületét./  

7. A sorszámok és irányok gyakorlása  

~,szköz: asztalonként feladatlap, melyen tízemeletes  

ház rajza látható. A rajzon középen lépcsőház, ettől  

jobbra és balra 5-5 ablak minden emeleten. Tálcán kar-

tonból kivágott virágcserepek és a gyermekek jelei,  

valamint egyéb gyermekfej-ábrák.  

S zervezés: mikrocsoportos foglalkoztatási formában  

nagycsoportban egy asztalnál ülő gyerme kek játszhat-

ják, szabadidőben kevesebb gyermekkel is vezethetjük.  

A játék menete: a gyermekek önállóan játszanak.  id- 
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tékot kezdő gyermeknek az óvónő feladatot ad: pl. te-

gyél virágot a második emeleten a jobb oldalon az első 

ablakba! - tedd a jeled a nyolcadik emeleten bal olda-

lon akármelyik ablakba stb. A gyermek megoldja a fela-

datot, a többiek ellenőrzik. Ha jól helyezte el a képet, 

ő mondhat feladatot a következő gyermeknek. A játék ad-

dig folytatódhat, amid, az összes virág, jel és gyermek-

kép helyére került. 

Nevelő értéke: gyakorlási lehetőséget ad a névutók, a 

sorszámnevek gyakorlására, a jobb és bal vizszintes sik-

ban való megkülönböztetésére, az összdtett feladat pon-

tos megfigyelésére. 
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Az I. /irányitott családi nevelésü/ csoport óvodásainak 

adatai és a fejlesztéssel kapcsolatos következtetések, 

Zöldhegyi Judit  

Gyula, 1977. junius 18. 

Zöldhegyi Pál 31 éves 

traktoros 

Deák Judit 24 éves /a szülők 1979-ben elváltak/ 

EGYMI, konyhai dol_7ozó 

Lakcim: Szarvas, MHSZ Központ 

A család szerkezetének összetétele: anya egyedül  

Megjegyzés: elváltak. 

Lakásviszonyok: két szoba összkomfortos szolgálati la-

kása van a nagyapának. Esztétikusan, szépen berendezett. 

Igen tiszta. Együtt élnek a nagyszülőkkel és az anya 

testvérével. 
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A család lépköre: 

A féltve nevelés jellemzi a családot. A szülők hamar el-

váltak. Az anya a szülőkkel együtt él és együtt nevelik a 

gyereket. Az anya váltott müszakban dolgozik, ezért inkább 

a nagymama van többet a gyerekkel, akit kiszolgál "babá-

nak" tekint. Az anya is a nagyszülők irányítása alatt él. 

Az anyára is a bátortalanság, szorongás jellemző. 

Anamnézis 

A terhesség sima lefolyásu: igen 

A születés hány hónapra következett be: 7 hó 

Sima lefolyásu: igen 

;születési suly: 2100 gr. 

r'elsirt-e azonnal: igen 

A fejlődés mutatói:  

1:ikor következett be: Járás: 18 hó 

Beszéd: 24 hó 

jzobatisztaság: 24 hó 

Betegségtörténet: csecsemőkorában igen sulyos égési sérü-

lés érte a nyakán. 

A testi fejlődés adatai:  

Buly 	Magasság 	Mellkaskörfogat 

Kiscsoport 	13,5 kg 	93 cm 

14 kg 	95 cm 

Középső csoport 	14,5 kg 	98 cm 

14,5 kg 	100 cm 

iúagycsoport 	15 	kg 	104 cm 

16 	kg 	110 cm 	51,5 - 52,5 



- 27 - 

A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamatjellemzői:  

Gátlásos, bátortalan kislány. Egy hónap eltelte után szi-

vesen jött óvodába. A reggeli sirás csak addig tartott, a-

mig a mama elment. Szivesen és sokáig ült az ölünkben, ott 

vigasztalódott. szüksége volt a testközelségre. 

A társas kapcsolatok alakulása /kihez kötődik/ 

Otthon: nagymama 

Óvodában: nehezen kötődik 

80/81. Czigléczki Kati  

82/83. tóagy Péter 

83. IX. XII. 3rusznyiczki Zoltán, Erdélyi  Márta  

1984. Minden gyerekkel szivesen játszik. 

A játéktevékenység fejlődése:  

Visszahuzódó, egyedüljátszó gyerek. A játékoknál csak a 

csendesebb, nyugodtabb témában vesz részt. ;lénkebb játé-

kokban nem kapcsolódik be. A "ráosztott" szerepeket elfo-

gadja, eljátsza, de soha nem kezdeményez. Legfőbb játékte-

vékenysége a babázás és a főzőcske. 

83. IX. XII. szivesen játszik egyedül. Játékát beszéddel 

kiséri, de már kisebb közösségben is szivesen játszik. 

84.inden játéktémában bekapcsolódik, de nem kezdeményez. 

Elfogadja a ráosztott szerepet. 

A beszédfejlődés:  

Nehezen nyilatkozik,akkor is szavakban, tőmondatokban be-

szél. Nagyfoku beszédgátoltság jellemzi. únálló összefüggő 

beszédre nem képes. Beszédhibái: "r" 

Logopédus foglalkozik vele. 
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83. IX. XII. 3eszédgátoltság jellemzi, nehezen nyilatko-

zik meg. 

A kezesség: jobb 

A moz ás-cselekvés fejlődése:  

Mozgása összerendezetlen, darabos, bizonytalan. Futás köz-

ben is a bizonytalanság jellemzi. 

Kézügyességére is a bátortalanság, félénkség nyomja rá a 

bélyeget. 

i`okozott figyelemmel fejlesztjük mozgását. Eljuttattuk ko-

rának megfelelő szintre, de még most is igényli a segitsé-

get,a megerősitést egy-egy szóval vagy tekintettel. 

Mozgáskoordinációja még most sem éri el azt a szintet, amit 

a nagycsoportos gyerekektől elvárunk. Már nagyobb bizton-

sággal mozog a tornaszereken, segitség nélkül végzi a gya-

korlatokat, de  ismeretlen  /uj / feladat előtt megtorpan. r ' i-

nommozgása fejlesztést igényel. 

83. IX-XII. Rendkivül sokat fejlődött az általános mozgá-

sa is, kézügyessége is. Az egyéni fejlesztő program telje-

sitését 1982 októberében kezdte. 

Ónkiszolgálás:  

Mindenben kiszolgálják otthon és ez látszik az óvodai mun-

kájában. Fokozatosan szoktatjuk rá, hogy ő is képes önál-

lóan elvégezni a gondozási feladatokat. Buzditással, se-

gitségadással sikerélményhez juttatással értük el, hogy 

képessé vált az önkiszolgálásra. 

A naposi munka bevezetésével bővült feladatkört csak se-

gitséggel képes elvégezni. 

83. Ónkiszolgáló tevékenysége fejlődött.  
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Pontos, preciz, kissé lassu. 

Az érzelmi-akarati fejlődés:  

érzelmi kitörést soha nem tapasztaltunk. Visszahuzódó, gát-

lásos, bátortalan, amit az egyéni bánásmód elvének érvé-

nyesitésével, de a közösség segitségével le kell győzni ön-

magában. A szülőkkel közösen, egységes nevelési módszerek 

alkalmazásával fejlesztjük a személyiségét. Szivesen kötő-

dik gyerekekhez, felnőttekhez egyaránt. Szociometriai fel-

mérés alkalmával minden gyerek szivesen választotta barát-

jának. Az érzelemfejlődésére nem jellemző az állandó diffe-

renciálódás, a tartósság növekedése. Stagnálás tapasztal-

ható. 

83. Igényli a szeretetet már a társai részéről is. Ezért 

képes hozzájuk kapcsolódni. Az uj közösség az érzelmi éle-

tében fejlődést hozott. 

84. Minden gyerek szivesen barátkozik vele, szeretik. 

Az értelmi funkciók és készségek alakulása:  

Figyelme tapadó. Gondolkodása konkrét, tárgyhoz kötött. Em-

lékezete megbizható, azonban képzelete szegényes. Általá-

nos tájékozottsága nem kielégitő. Hiányzik a gyerektárs. 

Otthon csak felnőttekkel érintkezik. 

Emlékezete kielégitő, azonban a beszédfélelem, illetve in-

kább a beszédgátoltság miatt nem szivesen nyilatkozik meg 

a közösség előtt. 

Önállóság 

Folyamatos, kitartó neveléssel középső csoportra sikerült 

csak önállóságra szoktatni. A gyerekek is szivesen kiszol-

gálják, alkata miatt inkább "babának" tekintik. A rábizott 



- 30 - 

feladatok előtt megtorpan, segitséggel végzi el. 

83. unállósága mérhetően sokat fejlődött. 

r'eladattudata kielégítő, feladatvégzése megbizható. 

84. Onálló. i:iinden rábizott feladatot elvégez, feladattu-

data megbizható. 

A magatartás általános jellemzői  

Visszahuzódás, nagyfoku gátlásosság jellemzi. i 'agyon csen-

des, akire oda kell figyelni. 

83. idagatartására még mindig a visszahuzódás jellemző, de 

az udvari játék alkalmával már élénkebb játékokban is részt 

vesz. 

84. A közösség teljes értékü tagja. Aktivizálni kell, de 

a játékban önállóan, élénken bekapcsolódik. 

Eléri-e az iskolaérettségi szintet? Nem éri el. /1983.V.hó/ 

1984. eléri. 

Az ánya egyedül neveli gyermekét a nagyszülők segitségé-

vel. 

Iskolai vérzettsége: érettségi 

Lakószobák száma: 2, a lakók száma: 5 

Z. Judittal nagycsoportos korában /1982 októberétől/ kezd-

tünk foglalkozni. Családlátogatás alkalmával megbeszéltük 

a családtagokkal a fejlesztés szükségességét és módszereit. 

A nagymama vállalta magára ezt a feladatot, lelkiismerete-

sen teljesitette is. 

Az anya személyiségjegyei alapján nem volt elég alkalmas 

erre a szerepre. Végtelen szorongó, bizonytalan fellépésü, 

gátlásos egyén. Az ő esetükben teljesen bizonyitott, hogy 

az anyai énkép döntően hat gyermeke énképének kialakulásá- 
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ra és fejlődésére. A kislány szülei akkor váltak el, ami-

kor a gyermek 2 éves volt. Judit nem is ismeri édesapját, 

mert az apa sosem érdeklődött utána. Az apa-modellt a 

nagyapa pótolja, aki okos szeretettel törődik unokájával. 

A kislány élményanyaga kevés, mert szinte mindig a védett 

családi körben van, ahol teljesen kiszolgálják, visszaszo-

rítva ezzel önállósodását. 

Ez a tulvédő nevelés abból adódik, hogy a kislány koraszü-

lött volt, testileg pedig kisnövésü, vékony és kisétkü. 

Igy még 5 éves korára sem érte el a minimális 108 cm-es 

testmagasságot, sulya pedig csak 15 kg volt. A testi fej-

lettségi szinten kivül jelentős tudásbeli lemaradást ta-

pasztaltunk. 

Megnéztük a  kislány otthoni játékait, ekkor már részben 

magyarázatot kaptunk a lemaradás egyik okára. 

Játékszerek: baba, babakocsi, kis zongora,épitőkocka és 

1 db logikai játék 

Mesekönyvek: 3 db /kiit látunk az utcán? 

Mosó iv asa mosodája 

Barmus énekes lesz/ 

Diák: A róka és a holló 

Fecskék és fruskák /nem korának megfelelő/ 

4 - ackor iskolába megy 

Lemez: Vuk 

A gyermek hétköznapi napirendje elég egyhangu. A kislány-

nyal való foglalkozás helyett a magányos játék és a tv-

nézés dominál. 

Az időtükör adata szerint /2 hónapos időszak alapján!: 
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A  család felnőtt tagjai /anya vagy nagymama/ naponta át-

lag 8 percet mesélnek. Ebbe a percértékbe nem számitottuk 

bele a fejlesztőprogram elvégeztetéséhez szükséges időt, 

mert ez már orientálja a családi nevelési tevékenységet. 

A gyermek által készitett 1. családrajz 

A családtagok sorrendje: nagyapa, nagymama, a kislány és 

az anyuka. 

A tkintélyelv alapján a nagyapa a családfő, a nagymama 

a család összetartója. A kislány az anya és a nagymama kö- 
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zötti biztonságos térben helyezkedik el. Leghalványabb 

egyéniség az anya, aki sokszor távol van /váltott müszak-

ban dolgozik/. 

A GOODENOUGH-teszt eredménye: RQ = 116 /jó/ 

A család kommunikációs szokásai és társas kapcsolatai. 

A nagyapa határozott, hangos beszédü. Szakmai szókincse 

gazdag /d SZ-oktató/, de ezen kívül a köznyelvi beszéd- 

stilus jellemző rá. A nagymama bőbeszédü, szókincse szin-

tén köznyelvi. Gondolatait könnyen ki tudja fejezni, de 

csak a hétköznapi élet terén tájékozott, gesztusnyelve 

élénk. 

Az anya halkszavu, kevésbeszédü, véleményalkotása megfon-

tolt, de nem elég határozott. 

Az egész családra a gyermekkel szembeni tulvédő magatar-

tás jellemző /egyetlen unoka, egyetlen gyermek/. A család 

társas kapcsolatai főleg alkalmi jellegüek, ami  a szolgá-

lati lakás következménye /az MHSZ épületében laknak/. Ál-

landó baráti kapcsolataik nincsenek. 

A kislánynak nincs alkalma kapcsolatot teremteni a környék-

beli gyermekekkel, mert a városon kívül élnek, a legköze-

lebbi lakótelep, ahol játszótér is van - messze van hozzá-

j uk. 

Z. Judit /I. csoport/ számára készitett egyéni fejlesztő 

program 

I. Találós kérdések /gondolkodásfejlesztés, rajzkészség 

fej lesztése/ 

a/ Hosszu száron aranytál, benne jófalat, 

szereti azt Péter, Pál, s a kismadarak /napraforgó/ 
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b/ Zöld levél közt piros labda... 

Mi a nevem? Nem titok: 

az óvoda ablakában 

egész nyáron virít ok /muskátli/ 

c/ Selyempelyhes bóbitámat 

hordják a szelek, 

szétfujja egy szusszantással 

az ügyes gyerek. /gyermekláncfü/ 

Ha kitaláltad a találóskérdéseket, rajzold le! 

II. Jurij Fegyin: Karcsi és a "k" betü /Forditotta: E.Gá-

bor 

 mese célja: élménynyujtás, hangképzés fejlesztése, 

sikerélmény bemutatása./ 

Karcsi hatéves, és már könnyedén olvassa a hirdetéseket 

és feliratokat az utcán, el tud számolni harmincig, de... 

nem tudja kimondani a "k"-t. 

Amikor azt kérdezik tőle: "Hogy hivnak, kisfiu?" 

- Karcsi hallgat, mert csak nem mondja azt, hogy "Arcsi", 

hiszen ez olyan szégyen! 

Egyszer, amikor el akart menni a gyerekekkel a tóra, 

Pista csufolódva kiabálta: 

- Kisbabákat nem viszünk magunkkal! 

Karcsi sirva fakadt, és elszaladt az erdőbe. 

Megállt egy öreg tölgyfánál, letörölte a könnyeit, és 

azon kezdett tanakodni, mit csináljon ezután. 

Ekkor a fűből hirtelen előugrott egy nagy béka és bre- 

kegni kezdett. Karcsi ijedtében nagyot nyelt, majd kö- 

högött egyet, és a torkából felhangzott a hang: k! k!" 
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Ujra köhögött egyet, és ujra kimondta: "k...k..." 

Talpra ugrott, és felrikkantott, mint a béka: 

- Kvak-kvak! - A béka elrejtőzött a füben. 

- Hurrá! Hurrá! Ki tudom mondani a "k"-t! 

Megtanultam a békától! A nevem is ki tudom mondani: 

"Karcsi, Karcsi" - kiáltott boldogan a kisfiu, és futott 

a gyerekekhez a fára. 

Feladat: A mese képei alapján beszélgetés a meséről. 

III. A macska meg az egér /Arab mese/ 

/Szókincsfejlesztés szómagyarázattal/ 

A hajdani időkben azt mondják, a macska meg az egér kenye-

res pajtások voltak. Vidáman éldegéltek egy távoli szige-

ten. A macska apró madarakra vadászott, az egér meg diót, 

mogyorót, gesztenyét rágcsált. Nem láttak szükséget semmi-

ben, éltek kedvükre. 

Hanem egy nap azt mondja az egér a macskának: 

-  in  meguntam ezt a szigetet. Jó lenne szárazföldre tele-

pülni. 

- De hogy uszunk át a tengeren? - kérdezte a macska. 

- Azon ne főjön a fejed - felelte az egér. Majd ladikot 

eszkábálunk.  

Gyorsan oda is vonszolt az egérke egy jókora darab fát, 

mélyedést rágott a fába, épp akkorát, hogy ketten kényel-

mesen elfértek benne. Bele is ültek, s nekilágtak a nagy 

tengeri utasak. Erősen megéheztek utközben, de elemózsiát 

bizony nem vittek magukkal. Összegömbölyödve ültek a la-

dikban, s aludni próbáltak, hogy éhségüket elverjék.  

A macska el is aludt hamarosan, de az egérnek nem szállt 
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álom a szemére. Kinzó éhségében a ladikot kezdte rágcsálni. 

Addig rágta, amíg lyukat nem rágott rajta. A lyukon egy-

kettőre beszivárgott a viz, nemsokára tele lett vele a la-

dik és süllyedni kezdett. Ott evickélt a sós tengervízben 

a macska meg az egér. A macska nem szerette a vizet, meg 

nem is volt valami hires uszó, mérges volt nagyon a cimbo-

rájára, hogy ilyen bajba modorta. 

Rárivallt az egérre: 

- Hej te! felfallak! 

- Várj vele, amig szárazra vergődünk, mert ha felfalsz, 

jóllaksz, és nem tudsz uszni - mondta az egérke. ráérsz 

a parton is felfalni. Amikor nagy nehezen szárazra ver-

gődtek, azt mondta a macska: 

- De most aztán igazán felfallak! 

- Várj, amig megszáradok. Igy vizesen nem vagyok jóizü. 

Várt a jámbor macska türelmesen, nyalogatta a szája szélét. 

Az egérke meg nem sokat gondolkodott, meglátott a földben 

egy  lyukat,  kapta magád belebujt. 

Miire a macska észbe kapott, már késő volt. Lent volna utá-

na, de a kis lyukba éppen, hogy a fél lába fért bele. 

- Várok, amig előbujsz. 1'e csaló, te  szélhámos - mérgelő- 

dött a macska. 

- Akkor itéletnapig elvárhatsz - kiáltott a lyukból az e-

gér. :vert én innen nem bujok ki soha. 

A macska letelepedett a lyuk mellé, leste, mikor bukkan elő 

az egér, hanem annak eszébe sem volt. Nekiállt, ásta-turta 

a földet, míg csak egy hosszu folyosót nem ásott magának. 

A folyosó tulsó végén feliramodott a földre és elillant. 



- 37 - 

Azóta alszik olyan ébren a macska. Ha behunyja is a szemét 

minduntalan felriad. Fülel, leskelődik: várja az egeret. 

Ha egérlyukat lát, órákig üldögél mellette. Az egérnek Pe- 

dii esze ágában sincs kibujni, ha megszimatolja a lyuk mel-

lett a macskát. 

/Átdolgozta: Hab Zsuzsa/ 

A nagymama az aláhuzott szavakat és kifejezéseket a követ-

kezőképpen magyarázta meg.  

Főjön a fejed: ne nagyon gondolkozz rajta! 

eszkábálunk: csinálunk, készitünk egy ladikot; 

éhségüket elverjék: elaludjanak, hogy ne legyenek éhesek; 

rárivallt: rákiabált; 

kapta magát: hirtelen elszaladt; 

észbe kapott: rájött valamire, észre vette; 

ébren alszik a macska, vagy ébren alszik: nem alszik mé-

lyen, hogy hamar felébredhessen; 

minduntalan: állandóan, gyakran; 

esze ágában sincs kibujni: nem akar, nem jut eszébe, hogy 

kibuj j on. 

3enedek Elek: h teve és a patkány 

/,szókincsfejlesztés, rokonértelmü szavak gyüjtése, értel-

mezése/ 

Egyszer egy teve megszökött a gazdájától. Ident, mendegélt  

magában uttalan utakon, jobbra-balra, mindenfelé, s amint 

ment, huzódott utána a kötőfék. Arrafelé járt egy patkány, 

megkapta a kötőfék végét, aztán hirtelen a teve elé haladt, 

mintha vezette volna. 

.Mondta is magában: "Lám milyen erős vagyok én! Lgy tevét 
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vezetek!" 

Hát csak mentek, mendegéltek, hanem egyszer egy nagy fo-

lyamnak a partjára értek. Ott a patkány megállt. nézett 

jobbra-balra, előre-hátra, de menni tovább nem mert.  

- Na, ered, tovább - biztatta a teve. 

- Nem merek ám - mondta a patkány -, mert mély nekem a  viz.  

- Ugyan - mondta a teve -, nem mély a viz, legfeljebb tér- 

dig ér. Azzal szépen be is ment a vizbe, egészen a köze- 

péig. Ott megállt, s visszaszólt a patkánynak: 

- Na, látod, hogy csak a térdemig ér a viz? 

- 1ieghiszem azt - mondta a patkány -, csakhogy nagy kü-

lönbség van a te térded meg az én térdem között. pudod 

mit, teve? Gyere vissza, felülJk a hátadra, s vigy át a 

vizen. 

A teve vissza is  jött,  de azt mondta a patkánynak: 

- Hallod-e patkány, valld meg a hibádat. Lásd be, hogy ön-

hitt voltál, s igérd meg nekem, hogy szerény leszel ezu-

tán. Akkor aztán átviszlek a vizen. 

Bezzeg, hogy a patkány megigérte. 

Azzal szépen felült a teve hátára, s általmentek a viznek 

a másik partjára. 

Itt a vége, fuss el véle! 

Hogy lehet más szóval mondani, hogy önhitt? 

/gőgös, büszke, beképzelt/ A jelzők megmagyarázása, eset-

leg az ellentétére is példát lehet mondani. 

P1.: önhitt - szerény 

Az uj szó megértésének ellenőrzése: 
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ttajzolci le azoknak a pajtásaidnak a jelét, akiket szerény-

nek tartasz! 

IV. eöres Sándor versei 

/Az utánmondás fejlesztésére, a hangképzés tökéletesité-

sére/ 

Kocsi és vonat  

Jön a kocsi, fut a kocsi: 

Patkó dobogás. 

Jön a vonat, fut a vonat: 

Zugó robogás. 

Vajon hova fut a kocsi? 

Három falun át! 

Vajon hová fut a vonat? 

Völgyön, hegyen át! 

Zim, zim, megy a gép, megy a gép, 

Fut a cinen a kerék, 

Forog a kerék. 

Zum, zum, nagy az ut, nagy az ut, 

Fekete az alagut, 

A masina fut.  

Forgós, ropogós  

Sej-haj, folyóba 

Sok a hal valóba, 

Dunába, Tiszába 

Se szeri, se száma. 
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Sej-haj, vadonba 

Kivirit a gomba 

Keményre, kerekre, 

Ha bolond, ne szedd le. 

Sej-haj, fonóba 

Sok a lány valóba, 

Ki barna, ki szőke, 

Sose fuss előle. 

V. Fejlesztő játékok 

Felelj gyorsan! 

Folytasd a mondatot! 

Figyelj jól, mit hallasz! 

Tanácsjáték 

VI. Feladatlap a több-kevesebb és az ugyanannyi gyakor- 

lására /Iskolás lesz a gyermekünk - 59. feladat/ 



W 
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wiceir:Wim, 

 

Al°  
VA■ 

59. 
I.  Színezd ki azokat a képeket, ahol több mackót, kiflit, gom-

bát látsz, mint a másikon! 
2. Rajzolj annyi piros pontot a kép sarkában levő négyzetbe, 

ahány mackót, kiflit, gombát látsz a képen! 



Hangosan mondd ki a nevét a képen látható tárgyaknak! 
Egy dolog nem illik közéjük. Miért? Rajzold le az eltévedt 
tárgyat! 
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VII. Hangok differenciálására /a Dörmögő Dömötörből/: 
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VIII. beszédalkalom teremtésére és az azonos mennyiség 

megállapitásának gyakorlására /a Dörmögő Dömötörből/: 

TA
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Mesebeli álla/kert 
Ebben az állatkertben sok vidám állat M. Némelyik jól megtréfálja a látogatókat április elsején, szokatlan viselke-
désével . Figyeld meg alaposan, hán állat átszott á rilisi tréfát, és ahány furcsa-vidám állatot találsz képünkön, 
annyi virágocskát rajzolj , 
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IX. A szóképes olvasás előkészitéséhez /a Dörmögő Dömötör-

ből/: 
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Feladatlapok  

MI  M ILLIK A 	RA?  

Keresd meg, húzd  
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Az egyéni fejlesztő foglalkozás eredményének regisztrálása 

I. felmérés: 1982 szeptember 	II. 1983 május 

Fülpróba: 0 	1 

Ujjpróba: 0 	1 

Beszédtechnika: diffuz pö- 	diffuz pösze /1, r/ 

sze /1, r/ 

Családi nev.: 29 - hátrányos 	34 - hátrányos 

magatartásindex: 58 /35 St.p./ 	61 /39 St./ 

Lemaradás a magatartásban: 

6 hónap 	2 hónap 

A tudásindex összetevői: 

I. felmérés: 	II. felmérés: 

Utánmondás: 5 /20 St./ 	11 /46 St./ 

Következtetés: 6 /28 dSt./ 	7 /32 St./ 

Reláció: 11 /26 St./ 	15 /42 St./ 

Számlálás: 7 /20 St./ 	8 / 23 St./ 

Mennyiség: 6 /21 St./ 7 /24 St./ 

A tudásindex 23 St. 	33,4 St. 

Lemaradás 	14 hónap 	4 hónap 
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Az  otthoni foglalkozás nem bizonyult elegendőnek a lemara-

dások teljes csökkentéséhez. Ezért J. a PREFER felmérés 

eredménye alapján még egy évig óvodában maradt. Abba a cso-

portba irtuk be, ahol az iskolaelőkészitő kompenzálást ter-

veztük. Igy a 4 hónapi intenzivebb fejlesztés eredményeként 

érte el csak az iskolaérettségi szintet. 

A 4 hónapi kompenzálás hatása a PREFER-f elmérés adatai  a-

lapján 

üv odás hónapokban: 84 

1904.1 	 1984 májusában  

lemaradás kor 	Fejlődés Lemaradás 
szerint: 	St. 	kor sz. 

Családi 35 62 	27 

nev. St. hátrányos 	megfelelő 

Únkiszol- 27 28 	1 

gálás 	teljes 	teljes 

Liagatar- 
55 

tásindes 

/St./ 

57 	2 	5 

Tudás- 

index 

/St./ 

47,4 8 55 	7,6 	5 

A beszédhiba a logopédiai foglalkozások hatására megszünt. 

Szociogramm: a kiscsoport minden tagja szivesen választja 

600 DENOUGH-teszt értékelése: RQ = 1,10 /jó, de nincs fej-

lődés az előző eredményhez viszonyitva/ 
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Z. Judit iskolai magatartása és tanulmányi eredményei 

A magatartási mutatók közül a kapcsolatfelvétel és a tár-

sakhoz való viszony bizonyult a legalacsonyabbnak. . té-

nyek ismeretében és a beszédgátlás miatt döntöttünk ugy, 

hogy korrekciós osztályba kerüljön. Igy akartuk elkerül-

tetni az iskolai kudarcokat. Az uj kis közösségbe elég 

hamar beilleszkedett, de tartós baráti kapcsolatot még 

nem sikerült kialakitania. Tanulmányi téren közepes ered-

ményt ért el. Kifejezőkészsége sokat fejlődött, de még 

gyakran egyszavasak a válaszai, viszont tökéletesen érti 

a metakommunikációs jelzéseket /képek alapján mértem le/. 

Képolvasási szintje megfelelő, kifejezi a logikai össze-

függéseket is. Olvasása kicsit nehézkes és lassu, de a 

megfelelő számfogalmak kialakultak. 

A családi nevelés szintje sokat fejlődött az utóbbi fél-

évben. Ldesanyja férjhez ment egy családcentrikus, gyer-

mekszerető emberhez. A nevelőapa nagyon szereti a kislányt, 

sokat foglalkozik vele, mesekönyvekkel, diákkal és fej-

lesztő játékokkal ajándékozza meg. A gyermek érzelmi biz-

tonságát növeli a nevelőapa szeretete. A legutóbbi család-

rajzon már csak ők hárman szerepelnek /anya, gyermek és 

apa/, pedig még a nagyszülőkkel közös lakásban élnek. 



PREFER K. RD(AV 

rérjük, hogy gondosan olvassa el  az  alábbi kérdéseket és 

az adott kérdéshez tartozó válaszokat. Ezután a feleletek 

közül egyet válasszon ki és annak számát karikázza be. 

/iinden kérdés után csak egy számot kell bekarikázni!/ 

a/ Az  On  házasságára melyik megállapitás illik? 

■?)= nincs válasz vagy egyedülálló szülő 

1 = nem élünk együtt 

2 = felbomlófélben van 

3 = vannak problémáink 

4 = szilárd 

= szilárd és harmonikus 
b/ Milyen gyakran szoktak a család felnőtt tagjai mesét 

mondani /olvasni/ a gyermeknek? 

0= nincs válasz 

1 = nem szoktak 

2 = elvétve 

(3). havonta néhányszor 

4 = hetenként egyszer-kétszer 

5 = szinte naponta 

c/ Ha együtt van gyermekével, és munkáját végzi, bevásá-

rol, vagy sétál, szokta-e mondani, hogy mivel foglal-

kozik? /most megkavarom a rántást, most bekapcsolom a 

porszivót, most veszünk tejet, - séta közben megmutat-

ni a virágokat, fákat,  stb. / 

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktam 

2 = néha előfordul 

(i)= ritkán 



4 = gyakran 

5 = csaknem mindig 

d/ Szoktak-e a család felnőtt tagjai beszéln. a munkájuk-

ról, a család terveiről a gyermekkel? 

0 = nincs válasz 

1 = nem, mert az nem a gyermeknek való 

2 = lehet, hogy előfordult már 

C3)= ritkán 

4 = gyakran 

5 = rendszeresen 

e/ A munkából hazaérkező szülő érdeklődik-e a gyermektől, 

hogy mit csinált egész nap? 

0 = nincs válasz 

1 = nem 

2 = olykor megkérdezi, hogy jól viselkedett-e 

3 = egy-egy kérdést néha feltesz 

= érdeklődik gyakran 
5 = rendszeresen érdeklődik és el is mondatja a nap 

eseményeit 

f/ Naponta átlagosan mennyi időt tölt a családfő együtt 

a gyermekkel? /beszélgetéssel, hancurozással, játékkal 

stb./ 

(01)= nincs válasz 

1 = ilyesmire nincs ideje, kedve 

2 = néhány szót vált vele 

3 = 5- 10 percet naponta 

4 = 10-20 percet naponta 

5 = 20 percnél többet naponta 



g/ Hogyan fogadja a családfő a gyermek kérdéseit? 

= nincs válasz 

1 = a gyermek nem szokta őt kérdezni 

2 = leggyakrabban csöndre inti 

3 = olykor válaszol, de bele szokott unni 

4 = gyakran hajlandó válaszolgatni 

5 = mindig és élvezettel válaszol a legképtelenebb 

kérdésekre is. 

h/ Milyen gyakran szokták észrevenni és dicsérni, ha a 

gyermek jó, ügyes, szófogadó, valami jót akar tenni 

stb. 

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktunk dicsérgetni 

2 = ritkán 

3 = ha valami feltünőt tett 

et_7). gyakran 
5 = igyekszünk mindig észrevenni és megdicsérni 

i/ Hogyan méltányolják gyermekük igyekezetét a legszive-

sebben? 

0 = nincs válasz 

1 = leggyakrabban édességgel, ajándékkal 

2 = leggyakrabban "látom", "hallom", "ügyes vagy" meg-

jegyzéssel 

3i= egy-egy dicsérő szóval 

4 = olykor a dicsérő szó mellé néhány elismerő mondat-

tal is 

5 = éreztetjük is vele, hogy mennyire örülünk annak, 

amit tett 



j/ szokott-e a gyermek segiteni?  

0 = nincs válasz  

1 = nem, mert csak zavarja az embert  

2 = nem, mert ilyesmivel nem szabad a gyermeket ter-

helni  

alkalmanként  

4 = gyakran kap neki való feladatot  

5 = rendszeresen  

k/ Mennyi képes- és meséskönyv van a lakásban?  

0 = nincs válasz  

1 = egy sincs  

'22= ötnél kevesebb  

3=6-10  

4 = 10-20  

5 = 20-nál több  

1/ Mennyi iskolát szeretnének a gyermekkel végeztetni?  

0 = nincs válasz  

1 = feltétlenül tudjon jól irni, olvasni  

2 = 8 osztályt  

3 = szakmunkásiskolát  

középisolát  

5 = felsőfoku iskolát  

A 12 kérdésben bekarikázott számok összege:  

I. felmérés:  29  

II. felmérés  : 34  

I~1 	_► - 	3S  
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K. Sándor  

Sz.: 1977. VIII. 16. 

óvodázás hónapokban: 73 

Az anya: i'. Zsuzsanna - szövőnő - szakmunkásképző 

Az apa: K. Sándor - gépkocsivezető - szakmunkásképző 

/A szülők elváltak, amikor a gyermek 4 éves volt./  

Lakás: 2 szobás lakótelepi 

Testvér: 1 nagyobb /fiu/ 

A lakásban csak a négytagu család lakik. 

A családi légkör kezdetben harmónikus. Az anya hosszabb 

ideig tartó betegsége miatt /3 hónapos kórházi kezelés/ 

az anyahiány betegség tüneteként a gyermeknél nappali 

enurézis és visszafejlődés következett be. Ezért láttuk 

szükségesnek a beszédfejlesztését. 

A pszichés eredetű enurózis még nagycsoportos korában is 

előfordult, tartósságához a szülők válása is hozzájárult. 

Magatartás vonatkozásában a válás gátlásosságot okozott. 

Az anya nevelési attitüdj e meleg-korlátozó. Az apa a csa-

lád elhagyása után kezdetben alig törődött a gyerekek-

kel, majd az óvónő hatására élt láthatási jogával. Sanyi-

ka szivesen beszélt az apával együtt töltött hétvégekről. 

A gyermek beszéde 

A beszéd kezdete 2 éves korban, 4 éves korban átmeneti 

regredáció. Beszédtempója lassu, a foglalkozásokon pasz-

sziv. Társaival nehezen teremt kapcsolatot. 

A gyermek nyelvi fejlesztését az anya vállalta. Az ott-

honi légkör javulása és a türelmes bánásmód hatására fej- 



ráül próba 

Ujj próba 

Beszédtechnika 

Családi nevelés 	34/35 	=+i 

Magatartásindex 57/34 

1 

1 

39/49 	M  

67/46 

1 

1 

CIO 
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lődött az alacsonyszintű utánmondás, sőt a következtetés 

is. Kiemelkedő az eredmény a magatartás területén. 

K. Sándor fejlődése az irányitott családi nevelés 

hatására 

/Nyers és standard pontokban/ 

Óvodázás: 	73 hónap 

I. felmérés: 1982. január 	II. felmérés: 1983 május 

Lemaradás a magatartásban 13 	5 

A tudásindex összetevői: 

I. felmérés II. felmérés 

Utánmondás 10/39 14/55 

Következtetés 12/49 14/56 

Reláció 18/54 22/70 

Irásmozgás 9/46 11/54 

Tudásindex 48 58,75 

Lemaradás 2 + 7,75 

RQ 89 - alacsony 94 - átlag alatti 
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Az otthoni mesekönyvek száma: 7, a napi mesélés átlaga: 

8,6 perc, a felnőttel folytatott beszélgetés: 42 perc. 

Az iskolakészültséiszint 

1. Biológiai érettsége korának megfelelő 

2. Értelmi fejlettség 

Gondolkodása lassu, a lényeges összefüggéseket nehezen 

ismeri fel. Erdeklődése változó, hangulatának a függ-

vénye. Figyelem terén a perszeveráció jellemzi. 

Emlékezete pontos, de a felidézés tempója lassu. 

3. Beszédfejlettség 

Gondolatait lassu tempóban, a megfelelő kifejezéseket 

keresve fejezi ki. Mondathangsulya helyes. Szókincs-

gazdagsága megfelelő, beszédét az igényességre való tö-

rekvés jellemzi. 

4. Szociális érettség 

A közösségbe nehezen illeszkedik be, de képes tartós 

baráti kapcsolatok kialakitására. Önállósági szintje 

fejlett.  

5. Munkaérettség 

Fejlett feladattudatu, a különféle tevékenységi for-

mákban kitartó. 

6. Morális fejlettség 

Az erkölcsi fogalmak elfogadása korának megfelelő, en-

gedelmes, fegyelmezett személyiség. 

Magatartási lemaradását sikerült csökkenteni, tudás- 

beli lemaradása teljesen megszünt, igy a hagyományos 
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iskola első osztályába került. Iskolai eredményei jók, 

különösen számtanból kiemelkedő. Gátlásossága még nem 

szünt meg, gyakran visszahuzódó, időnként passziv. 



k.  

PREFER EERDŐIV 

Kérjük, hogy gondosan olvassa el az alábbi kérdéseket és 

az adott kérdéshez tartozó válaszokat. Ezután a feleletek 

közül egyet válasszon ki és annak számát karikázza be. 

/Minden kérdés után csak egy számot kell bekarikázni!/ 

a/  Az On  házasságára melyik megállapitás illik? 

0 = nincs válasz vagy egyedülálló szülő 

1 = nem élünk együtt 

Q?/ = felbomlófélben van 

3 = vannak problémáink 

4 = szilárd 

5 = szilárd és harmonikus 
b/ idilyen gyakran szoktak a család felnőtt tagjai mesét 

mondani /olvasni/ a gyermeknek? 

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktak 

2 = elvétve 

3 = havonta néhányszor 

6)= hetenként egyszer-kétszer 

5 = szinte naponta 

c/ Ha együtt van gyermekével, és munkáját végzi, bevásá-

rol, vagy sétál, szokta-e mondani, hogy mivel foglal-

kozik? /most megkavarom a rántást, most bekapcsolom a 

porszivót, most veszünk tejet, - séta közben megmutat-

ni a virágokat, fákat, stb./ 

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktam 

2 = néha előfordul 

3 = ritkán 



= gyakran  

5 = csaknem mindig  

d/ Szoktak-e a család felnőtt tagjai beszélni a munkájuk-

ról, a család terveiről a gyermekkel?  

0 = nincs válasz  

1 = nem, mert az nem a gyermeknek való  

2 = lehet, hogy előfordult már  

~3) = ritkán  
4 = gyakran  
5 = rendszeresen  

e/ A munkából hazaérkező szülő érdeklődik-e a gyermektől,  

hogy mit csinált egész nap?  

0 = nincs válasz  

1 = nem  

2 = olykor megkérdezi, hogy jól viselkedett-e  

3 = egy-egy kérdést néha feltesz  

= érdeklődik gyakran  
5 = rendszeresen érdeklődik és el is mondatja a nap  

eseményeit  

f/ Naponta átlagosan mennyi időt tölt a családfő együtt  

a gyermekkel? /beszélgetéssel, hancurozással, játékkal  

stb./  

~0)= nincs válasz  
1 = ilyesmire nincs ideje, kedve  
2 = néhány szót vált vele  

3 = 5-10 percet naponta  

4 = 10-20 percet naponta  

5 = 20 percnél többet naponta  



g/ Hogyan fogadja a családfő a gyermek kérdéseit? 

0 = nincs válasz 

1 = a gyermek nem szokta őt kérdezni 

2 = leggyakrabban csöndre inti 

3 = olykor válaszol, de bele szokott unni 

4 = gyakran hajlandó válaszolgatni 

5 = mindig és élvezettel válaszol a legképtelenebb 

kérdésekre is. 

h/ Milyen gyakran szokták észrevenni és dicsérni, ha a 

gyermek jó, ügyes, szófogadó, valami jót akar tenni 

stb. 

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktunk dicsérgetni 

2 = ritkán 

3 = ha valami Teltünőt tett 

e . gyakran 

5 = igyekszünk mindig észrevenni és megdicsérni 

i/ Hogyan méltányolják gyermekük igyekezetét a legszive-

se:bben? 

0 = nincs válasz 

1 = leggyakrabban édességgel, ajándékkal 

2 = leggyakrabban "látom", "hallom", "ügyes vagy" meg-

jegyzéssel 

(D= egy-egy dicsérő szóval 

4 = olykor a dicsérő szó mellé néhány elismerő mondat-

tal is 

5 = éreztetjük is vele, hogy mennyire örülünk annak, 

amit tett 



j/ Szokott-e a gyermek segiteni? 

0 = nincs válasz 

1  =  nem, mert csak zavarja az embert 

2 = nem, mert ilyesmivel nem szabad a gyermeket ter-

helni 

(3)= alkalmanként 

4  =  gyakran kap neki való feladatot 

5 = rendszeresen 

k/ Mennyi képes- és meséskönyv van a lakásban? 

0 = nincs válasz 

1  =  egy sincs 

2  =  ötnél kevesebb 
3  =  6-10 

10-20 

5 = 20-nál több 

1/ Mennyi iskolát szeretnének a gyermekkel végeztetni? 

0 = nincs válasz 

1  =  feltétlenül tudjon jól irni, olvasni 

2 = 8 osztályt 

(3).  szakmunkásiskolát 

4  =  középiskolát 

5  =  f elsőfOku iskolát 

1 

A 12 kérdésben bekarikázott számok összege: 

I. felmérés  3 11 

II. felmérés  39  
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K. Ferenc 

Sz.: 1976. X. 11. 

0v odázás hónapokban: 82 

Az anya: Cs. Mária - gondozónő - egészségügyi szakiskola 

Az apa: K. Ferenc - tsz-tag - betanitott munkás /8 ált./ 

Testvér: 1 /nagyobb fiu/ 

Lakás: 3 helyiségből álló szükséglakás, ahol a szülők vá-

lása óta az anya a  gyermekeivel  és az anyai nagy-

szülőkkel él együtt. Az egy szobára jutó lakók 

száma: 5 

A családi lékkör 

A gyakori verekedés, az anya felelőtlen magatartása és az 

alkoholista nagyapa magaviselete miatt hátrányos. Az ott-

honi családi nevelés az anya részéről elhanyagoló, a nagy-

mama személyiségjegyei alapján meleg-engedékeny. Az óvo- 

dai nevelés partnereként csak a nagymamára lehetett szá-

mítani. A nevelési tanácsokat elfogadta; együttmüködésé-

nek köszönhetően Feri tudásbeli lemaradása megszünt, de a 

magatartási mutatók alig fejlődtek. Ebből azt a következ-

tetést vonhatjuk le, hogy a hátrányos  családi helyzet, a 

nemi megfelelő anya-gyermek viszony, a következetlen ne-

velés és a negativ példák dominánsan hatnak a magatartás  

egyes összetevőire /jelen esetben a kapcsolatfelvételre, 

a kitartásra és az érzelmi viszonyra/. 

A tudásbeli fejlődés a nagymama szeretetteljes gondosko-

dásának eredménye. 

Beszéd e 

beszédtanulás: 2 1/2 éves korban 
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A közösségbe nehezen illeszkedett be. Kezdettől beszéd-

gátlásos. A foglalkozásokon passziv, csak néhány társá-

val sikerült jó kapcsolatot kialakitania. 

Beszédtechnika: r-hiba 

Viselkedése rapszódikus. Az otthoni brutalitást /a nagya-

pa italos állapotában többször verte a családtagokat/ 

gyakran kiv et it et t e játékaiba. 

A fejletlen rajz alapján nehezen határozható meg a gyer-

mek családi státusza. A szorongás és a kiegyensulyozat-

lan légkör hatása viszont egyé rtelmüen leolvasható, 
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RQ: 76 - problematikus 

Óvodázás: 
	

83 hónap 

I. felmérés: 1983 január 
	

II. felmérés 1983 május 

r'ülpróba 	1 	1 

Ujjpróba 	0 	1 

Beszédtechnika  -  r  -  hiba 	- 

Családi nev. 	38/35 St 

Magatartásindex 74/55 

Lemaradás a magatartásban: 

40/50  M  

75/56 St 

4 	 8 

ti tudásindex összetevői: 

I.  felmérés II. felmérés 

Utánmondás 11/43 14/55 

Következtetés 13/53 15/60 

Reláció 17/50 19/58 

I rásm ozgás 10/50 43/61 

Tudásindex 53 58,5 

Lemaradás 7 - 

RQ 	76  -  problematikus 	79  -  problematikus 
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Az otthoni mesekönyvek száma: 4, a napi mesélés átlaga:  

7,28 perc /csak a nagymama mesél/, a felnőttek napi 40 

percet beszélgetnek a gyermekkel. 

Az  iskolakészültségi szint 

1. A biológiai érettség megfelelő, időnként viszont ideg-

rendszeri labilitás tapasztalható. 

2. Értelmi érettség 

A gondolkodási szint korának megfelelő. Erdeklődése 

sokirányu, nagyfoku tudásvágy jellemzi. A figyelem tar-

tóssága a pillanatnyi lelkiállapot függvénye. 

Emlékezete pontos, képzelete szegényes. 

3. Beszédfejlettség 

A szegényes szókincs következtében tartalmilag nem e-

lég gazdag, formai szempontból az alacsonyabb nyelvi 

strukturák alkalmazása az uralkodó /szóismétlés, kötő-

szavak halmozása, időnként befejezetlen mondatok/. 

4. Szociális érettség 

Közösségen belül csak néhány gyermekhez kötődik, szo-

ros érzelmi kapcsolatot nem tud kialakitani. Önálló-

sága megfelelő. A magatartási mutatókon belül a kap-

csolatfelvétel, a kitartás és az érzelmi viszony a 

legalacsonyabb pontértékü /2 pont/. 

5. Munkamagatartás 

Feladattudata már kialakult, de a kitartása nem megfe-

lelő. Az akarati tulajdonságok /kitartás/ is fej lesz-

tésre szorul még. 

6. Morális fejlettség 
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Az otthoni negatív hatások meghatározó jellegüek, en-

nek ellenére igazságérzete  fejlett.  Önfegyelme nem 

mindig megfelelő. 

A gyermek iskolai előmenetele 

Közepes képességű, szórtfigyelmü, magatartási zavarokkal 

küzdő. Uj baráti kapcsolatokat nehezen tud létesiteni. 



PREFER YERDŐIV 

Kérjük, hogy gondosan olvassa el az alábbi kérdéseket és 

az adott kérdéshez tartozó válaszokat. .zután a feleletek 

közül egyet válasszon ki és annak számát karikázza be. 

/:iihden kérdés után csak egy számot kell bekarikázni!/ 

a/ Az  On  házasséra melyik megállapitás illik? 

0 = nincs válasz vagy egyedülálló szülő 

(D  = nem élünk együtt 
2 = felbomlófélben van 

3 = vannak problémáink 

4 = szilárd 

5 = szilárd és harmonikus 

b/ milyen gyakran szoktak a család felnőtt tagjai mesét 

mondani /olvasni/ a gyereknek? 

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktak 

2 = elvétve 

3 = havonta néhányszor 

hetenként egyszer-kétszer 

3 s szinte naponta 

c/ na egytt van gyermekével, (Is  munkáját végzi, bevásá-

rol, vagy sétál, szokta-e mondani, hogy mivel foglal-

kozik? /most megkavarom a rántást, most bekapcsolom a 

porszivót, most veszünk tejet, - séta közben megmutat-

ni a virágokat, fákat, stb./ 

0 nincs válasz 

1 = nem  szoktam 

2 = néha előfordul 

(5). ritkán 



4 = gyakran 

5 = csaknem mindig 

d/ ozoktak-e a család felnőtt tagjai beszélni a munkájuk-

ról, a család terveiről a gyermekkel? 

U = nincs válasz 

1 = nem, mert az nem a gyermeknek való 

2 = lehet, hogy előfordult már 

3 = ritkán 

gyakran 

5 = rendszeresen 

e/ A munkából hazaérkező szülő érdeklődik-e a gyermektől, 

hogy mit csinált egész nap? 

O = nincs válasz 

1-nem 

2 - olykor megkérdezi, hogy jól viselkedett-e 

3 = egy-egy kérdést néha feltesz 

CP  - érdeklődik gyakran 

5 = rendszeresen érdeklődik és el is mondatja a nap 

eseményeit 

f/ Naponta átlagosan mennyi időt tölt a családfő együtt 

a gyermekkel? /beszélgetássei, hancurozással, játékkal 

stb./ 

(0. nincs válasz 

} = ilyesmire nincs ideje, kedve 

2 = néhány szót vált vele 

3 = 5-10 percet naponta 

4 a 10-20 percet naponta 

5 = 2u percnél t'bbet naponta 



g/ Hogyan fogadja a családfő a gyermek kérdéseit? 

4= nincs válasz 

1 = a gyermek nem szokta őt kérdezni 

2 = leggyakrabban csöndre inti 

3 = olykor válaszol, de bele szokott unni 

4 = gyakran hajlandó válaszolgatni 

5 = mindig és élvezettel válaszol a legképtelenebb 

kérdésekre is. 

h/ i.:ilyen gyakran szokták észrevenni ős dicsérni, ha a 

gyermek jó, ügyes, szófogadó, valami ját akar tenni 

stb. 

ü = nincs válasz 

1 = nem szoktunk dicsérgetni 

2  =  ritkán 

3  =  ha valami ieltünJt tett 

(41=  gyakran 

5 = igyekszünk mindig észrevenni és megdicsérni 

i/ hogyan méltányolják gyermekük igyekezetét a legszive-

sebben? 

ü =  nincs válasz 

1 = leggyakrabban édességgel, ajándékkal 

2  =  leggyakrabban "látom", "hallom", "ügyes  vagy"  meg-
jegyzéssel 

3 = egy-egy dicsérő szóval 

4 = olykor a dicséő szó mellé néhány elismerő mondat-

tal is 

éreztetjük  is  vele, hogy mennyire örülünk annak, 

amit tett 



j/ Jzokott-e a gyermek segiteni? 

0 nincs válasz 

1 = nem, mert csak zavarja az embert 

2 = nem, mert ilyesmivel nem szabad a gyermeket ter-

helni 

3 = alkalmanként 

J = gyakran kap neki való feladatot 

5 = rendszeresen 

k/ :,lennyi képes- és meséskönyv van a lakásban? 

v = nincs válasz 
1 a egy sincs 

2 = ötnél kevesebb 

3=6-10 

s = 10-20 
= 20-nál tJbb 

1/ ..íe ,nyi iskolát szeretnének a gyermekkel végeztetni? 

0 = nincs válasz 

1 =feltétlenil tudjon jól irni, olvasni 

2 _ 8 osztályt 

3 . szakmunkásiskolát 

4 = xözépiskolát 

felsűfoku iskolát 

A 12 kérdésben bekarikázott számok összege: 

I.  felmérés  03  

11. felmérés :  iil 
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Ny. Pál 

sz.: 1977. IV. 29. 

Óvodázás hónapokban: 77 

Az anya: G. Györgyi - könyvelő - érettségi 

Az apa: G. Pál - esztergályos - szakmunkásképző 

Testvér: egy nagyobb fiu 

Családszerkezet: ép 

Lakás: 3 szobás összkomfortos /kertes családi ház/ 

A lakásban lakó személyek: 4 

A családi légkör: változó, a szülők elfoglaltságának és 

hangulatának függvénye. Kicsi korban keveset foglalkoz-

tak a gyermekekkel. Az anyai nagymama /nyugdijas pedagó-

gus/ szeretetteljes foglalkozással igyekezett korrigálni 

a, szülők nevelési hibáit. 

Az anya nevelői attitüdj e: hideg-engedékeny, az apáé 

hideg-korlátozó.  

A családi nevelést felmérő PREFER kérdőivet nem a valós 

helyzetnek megfelelően töltötték ki, az óvónővel korri-

gáltuk a gyermek otthoni helyzetének ismeretében. 

A gyermek beszéde  

Beszédtanulás 2 1/2 éves korban. Az elhanyagoló nevelés 

következtében a beszédfejlődés lassubb tempóju, ennek 

hatása tartósan a lassu beszédtempóban nyilvánult meg. 

Az otthoni beszédkörnyezet nem bizonyult fejlesztő hatá-

sunak a szülők iskolai végzettsége ellenére sem. /Nem 

beszélgettek vele, kérdéseire csak ritkán válaszoltak./ 

Kezdetben a nagymama bizonyult nevelő partnernek, később 

/a gyermek nagycsoportos korára/ a szülők is többet fog- 
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lalkoztak vele. /Előzőleg szülői értekezletre sem jártak 

el!/ 

Az otthoni mesekönyvek száma: 40, a napi mesélés átlaga: 

10 perc, beszélgetés a felnőttekkel: 60 perc. 

Óvodai beilleszkedése zavartalan. volt. Fokozott szeretet-

igénye miatt társaival szemben mindig segítőkész, az óvó-

női dicséret jobb teljesitményre serkenti. Szivesen vál-

lal megbizatást, aktiv a közös játékokban. 

A rajzról leolvasható, hoóy az egész családra a mozgal- 

mas életvitel a jellemző. Az apa alakja komor szinekkel 
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rajzolt. Az anya ritkán van otthon, a család ügyeit inté-

zi, mert épitkeznek. A gyermek családi helyzete viszony-

lag megnyugtató, de gyakran hiányolja szüleit, innen szár-

mazik a fokozott szeretetigény. 

Óvodázás: 	 77 hónap 

I. felmérés: 1983. január 	II. felmérés 1983 május 

Fülpróba 	0 	1 

Ujjpróba 	1 	1 

Beszédtechnika 	- 	- 

Családi nevelés 	39/49 	44/62 iil  

1 iagatartásindex 	65/44 	72/52 

Lemaradás a magatartásban 

11 	3 

A tudásindex összetevői: 

I. felmérés 	II. felmérés 

Utánmondás 	10/39 	16/62 

Következtetés 	10/42 	12/49 

Reláció 	19/58 	20/62 

Irásmozgás 	8/43 	10/50 

Tudásindex 	42,5 	55,75 

Lemaradás 	11 	+ 1 

RQ 	114 jó 	115 jó 
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Az iskolakészültség adatai 

1. A testi érettség megfelelő, hiányosságok a finom moz-

gás területén tapasztalhatók. 

2. Értelmi érettség 

Gondolkodása elég fejlett, de a gondolkodási müv eletek 

terén lassuság tapasztalható. A figyelem területén 

perszeveráció tapasztalható. Emlékezete pontos, de a 

felidézés lassu. 

3. Beszédfejlettsége megfelelő. 

ejlesztést igényel még a beszédtempó, a tartalmi té-

ren pedig az összehasonlitó szerkezetek alkalmazása. 

Szókincse átlagos. 

4. Szociális érettsége az alkalmazkodás területén szorul 

fejlesztésre. /Otthoni rendszeres életritmus hiánya!! 

Önállósága megfelelő, de munkatempója lassu. 

5. i,-iunkaérettsége kialakult, akarata még nem elég fejlett.  

6. Morális fejlettsége kiemelkedő. 

Iskolai eredményei 

Lassu munkatempója miatt nehezen zárkózott fel társai 

szintjéhez. Az első félévben elég gyenge /közepes alatti/ 

teljesítményt nyujtott, év végére tanulmányi eredménye 

javult. Megállta helyét a hagyományos iskolatipusban, be-

illeszkedési gondjai nem voltak. 



PREFER K.RDOIV 

Kérjük, hogy gondosan olvassa el az alábbi kérdéseket és 

az adott kérdéshez tartozó válaszokat. Ezután a  feleletek  

közül egyet válasszon ki és annak számát karikázza be. 

/iiinden kérdés után csak egy számot kell bekarikázni!/ 

a/ Az  On  házasságára melyik megállapitás illik? 

0 = nincs válasz vagy egyedülálló szülő 

1 = nem éliink együtt 

2 = felbomlófélben van 

(D= vannak problémáink 

4 = szilárd 

5 = szilárd és harmonikus 

b/ Milyen gyakran szoktak a család felnőtt tagjai mesét 

mondani /olvasni/ a gyermeknek? 

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktak 

2 = elvétve 

= havonta néhányszor 

4 = hetenként egyszer-kétszer 

5 = szinte naponta 

c/ Ha együtt van gyermekével, és munkáját végzi, bevásá-

rol, vagy sétál, szokta-e mondani, hogy mivel foglal-

kozik? /most megkavarom a rántást, most bekapcsolom a 

porszivót, most veszünk tejet, - séta közben megmutat-

ni a virágokat, fákat, stb./ 

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktam 

2 = néha előfordul 

(3). ritkán 



4 = gyakran 

5 = csaknem mindig 

d/ Szoktak-e a család felnőtt tagjai beszélni a munkájuk-

ról, a család terveiről a gyermekkel? 

0 = nincs válasz 

1 = nem, mert az nem a gyermeknek való 

2 = lehet, hogy előfordult már 

= ritkán 

4 = gyakran 

5 = rendszeresen 

e/ A munkából hazaérkező szülő érdeklődik-e a gyermektől, 

hogy mit csinált egész nap? 

0 = nincs válasz 

1 = nem 

2 = olykor megkérdezi, hogy jól viselkedett-e 

(D.  egy-egy kérdést néha feltesz 
4 = érdeklődik gyakran 

5 = rendszeresen érdeklődik és el is mondatja a nap 

eseményeit 

f/ Naponta átlagosan mennyi időt tölt a családfő együtt 

a gyermekkel? /beszélgetéssel, hancurozással, játékkal 

stb./ 

0 = nincs válasz 

1 = ilyesmire nincs ideje, kedve 

2 = néhány szót vált vele 

(i)=  5-10 percet naponta 

4 = 10-20 percet naponta 

5 = 20 percnél többet naponta 



g/ Hogyan fogadja a családfő a gyermek kérdéseit? 

0 = nincs válasz 

1 = a gyermek nem szokta őt kérdezni 

2 = leggyakrabban csöndre inti 

)= olykor válaszol, de bele szokott unni 
4 = gyakran hajlandó válaszolgatni 

5 = mindig és élvezettel válaszol a legképtelenebb 

kérdésekre is. 

h/ Milyen gyakran szokták észrevenni és dicsérni, ha a 

gyermek jó, ügyes, szófogadó, valami jót akar tenni 

stb. 

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktunk dicsérgetni 

2 = ritkán 

3 = ha valami feltünőt tett 

(i). gyakran 

5 = igyekszünk mindig észrevenni és megdicsérni 

i/ Hogyan méltányolják gyermekük igyekezetét a legsziv e-

sebben? 

0 = nincs válasz 

1 = leggyakrabban édességgel, ajándékkal 

2 = leggyakrabban "látom", "hallom", "ügyes vagy" meg-

jegyzéssel 

0 . egy-egy dicsérő szóval 

4 = olykor a dicsérő szó mellé néhány elismerő mondat-

tal is 

5 = éreztetjük is vele, hogy mennyire örülünk annak, 

amit tett 



j/ Szokott-e a gyermek segiteni? 

0 = nincs válasz 

1 = nem, mert csak zavarja az embert 

2 = nem, mert ilyesmivel nem szabad a gyermeket ter-

helni 

Q3 = alkalmanként 

4 = gyakran kap neki való feladatot 

5 = rendszeresen 

k/ Mennyi képes- és meséskönyv van a lakásban? 

0 = nincs válasz 

1 = egy sincs 

2 = ötnél kevesebb 

3 = 6-10 

0. 10-20 

5 = 20-nál több 

1/ Mennyi iskolát szeretnének a gyermekkel végeztetni? 

0 = nincs válasz 

1 = feltétlenül tudjon jól irni, olvasni 

2 = 8 osztályt 

3 = szakmunkásiskolát 

(4). középiskolát 

5 = felsőfoku iskolát 

A 12 kérdésben bekarikázott számok összege: 

I. felmérés :  3 
II. felmérés  1411 
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P. Anett  

Sz.: 1977. V. 7. 

Óvodázás hónapokban: 76 hónap 

Az anya: E. Mária /leszázalékolt/ - betanitott munkás, 

8 ált. 

Az  apa: P. Dezső kőmüves kisiparos - szakmunkásképző 

Lakás: 2 szobás lakótelepi 

A benne lakók: a 4 személyes család, nagyszülők és az a-

nya 2 testvére /az egyik értelmi fogyatékos/. 

Az egy szobára jutó ],akók száma: 4 

Egy kisebb testvér hányt 

A családi légkör: nyugtalan, feszült, gyakori a veszeke-

dés, gyakran szóba kerül a válás is. 

Az anya példásan gondozza gyermekeit, aggódik egészségü-

kért, a legkisebb betegség gyanuja esetén is orvoshoz vi-

szi őket. Az anya labilis idegrendszerü, következetes  ne- 

velésre nem kéjes, igy hol kényeztető, hol pedig tul kor- 

látozó. Az apa ritkán van otthon, igy az ő esetében ne- 

velési tevékenységről nem is beszélhetünk. 

Családon belül a nevelői tevékenységre csak a kereszta- 

nya alkalmas /szakmunkásképzőt végzett, igen kedves, szor - 

galmas tanitványom volt/. 

Az otthoni nyelvi környezet kétnyelvü, a nagyszülők sok-

szor cigányul beszélnek a család tagjaival. A gyerekek 

nem tanulták meg ezt a nyelvet, de beszédfejlődésüket 

befolyásolta a követendő beszédpélda hiánya. A nagyszü-

lők, sőt még az anya sem beszél hibátlanul magyarul /jel- 

legzetes akcentus, grammatikai hibák/. 
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A gyermek fejlődési mutatói: 

Beszéd: 2 1/2 év 

Járás: 1 1/2 év 

Bölcsődés nem volt. 

Gyakori betegségei miatt sokat hiányzott az óvodából. Az 

óvodai közösséghez könnyen alkalmazkodott, de szórt fi-

gyelme miatt a foglalkozásokon gyenge teljesitményt nyuj-

tott. 

A PREFER felmérés alapján leggyengébb a teljesitménye az 

utánmondásban és a következtetésben. Lemaradása a maga- 

tartásban 14 hónap. Az anya elfogadta a fejlesztéssel 

kapcsolatos tanácsainkat, de a gyermekkel csak ritkán 

foglalkozott. 

Az otthoni mesekönyvek száma /4/, és a játékok mennyisé-

ge sem elegendő a tartalmas játéktevékenységhez. Az idői 

tükörből kiszámitott átlagos napi mesélés: 3,09 perc, be- 

szélgetés a felnőttel: 30 perc. 

Mivel az anya müveltségi szintje és személyiségjegyei a-

lapján nem bizonyult alkalmasnak a gyermekkel való rend-

szeres foglalkozásra, igy a keresztanyát kértük meg erre. 

Az ő szeretetteljes, kiegyensulyozott lénye és szép be-

szédpéldája fejlesztően hatott a kislányra. Neki köszön-

hető, hogy Anett a korrekciós osztályban kezdhette meg 

tanulmányait. 
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A családrajz tanulsáa szerint központi alak az anya, a 

gyermekek érzelmileg hozzá kötődnek. Az apa alakja a 

háttérben elkülönülve. 

RQ: 97 - átlagos 
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A PREFER felmérés adatai nyers és standard pontokban 

Óvodázás 	 76 hónap 

I. felmérés: 1983. január 	II. felmérés: 1983. május 

Fülpróba 	1 	1 

Ujjpróba 	1 	1 

Beszédtechnika 	- 	- 

Családi nevelés 29/21 	34/35 
V. 	 H 

Magatartásindex 59/40 	70/50 

Lemaradás a magatartásban 

14 4 

A tudásindex összetevői: 

I. felmérés II. felmérés 

Utánmondás 8/32 12/47 

Következtetés 8/35 10/42 

Reláció 11/26 12/30 

Irásmozgás 9/46 10/50 

Tudásindex 38,75 42,25 

Lemaradás 13 9 

RQ 97 - átlagos 99 - átlagos 
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Az iskolakészültség adatai és a fejlesztésre szoruló te-

rületek 

1. Testi  érettség megfelelő. 

2. Ertelmi érettség 

Képszerü gondolkodása már az elvont felé fejlődik. 

Az  analizis és szintézis művelete sokszor csak ráveze- 

téssel sikerül, ami a szórtfigyelem következménye. 

Emlékezete pontatlan, képzelete szegényes. 

3. Beszédfejlettsége formai téren még fejlesztésre szo-

rul. Különösen a nyelvi strukturák szintje nem megfe-

lelő /környezeti negativ példák hatása/. 

4. Szociális érettsége még nem megfelelő, a közösséghez 

való alkalmazkodás képessége szorul fejlesztésre. 

Önállóság területén a fejlettsége megfelelő. 

5. Morális fejlettsége életkorának megfelelő. 

6. Munkaérettség terén lemaradás tapasztalható /az aka-

rat fej letlen/ 

A PREFER vizsgálat eredményei és a fenti összegzés alap-

ján tanulmányait a korrekciós osztályban folytatta. Eb-

ben  az iskolatipusban jó eredményt ért el, ezért a ha-

gyományos iskolatipus 2. osztályába került. Tanulmányi 

előmenetele a közepesnél jobb, szociális magatartása is 

sokat fejlődött. 



r. IT" s'" 

PREFER  KERDŰIV  

Kérjük, hogy gondosan olvassa el az alábbi kérdéseket és 

az adott kérdéshez tartozó válaszokat. Ezután a feleletek 

közül egyet válasszon ki és annak számát karikázza be. 

/íMinden kérdés után csak egy számot kell bekarikázni!/ 

a/ Az  On  házasságra melyik megállapitás illik? 

0 = nincs válasz vagy egyedülálló szülő 

1 = nem élünk együtt 

(F)=  felbomlófélben van 
3 = vannak problémáink 

4 = szilárd 

5 = szilárd és harmonikus 

b/ Milyen gyakran szoktak a család felnőtt tagjai mesét 

mondani /olvasni/ a  gyermeknek?  

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktak 

2 = elvétve 

a =  havonta néhányszor 

4 = hetenként egyszer-kétszer 

7 = szinte naponta 

c/ ha együtt van gyermekével, és munkáját végzi, bevásá-

rol, vagy sétál, szokta-e mondani, hogy mivel foglal-

kozik? /most megkavarom a rántást, most bekapcsolom a 

porszivót, most veszünk tejet, - séta közben megmutat-

ni a virágokat, fákat, stb./ 

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktam 

= néha előfordul 

3 = ritkán 



4 = gyakran 

5 = csaknem mindig 

d/ Szoktak-e a család felnőtt tagjai beszélni a munkájuk-

ról, a család terveiről a gyermekkel? 

0 = nincs válasz 

= nem, mert az nem a gyermeknek való 

2 = lehet, hogy előfordult már 

3 = ritkán 

4 = gyakran 

5 = rendszeresen 

e/ A munkából hazaérkező szülő érdeklődik-e a gyermektől, 

hogy mit csinált egész nap? 

0 = nincs válasz 

1=nem 

2 = olykor megkérdezi, hogy jól viselkedett-e 

= egy-egy kérdést néha feltesz 

4 = érdeklődik gyakran 

5 = rendszeresen érdeklődik és el is mondatja a nap 

eseményeit 

f/ Naponta átlagosan mennyi időt tölt a családfő együtt 

a gyermekkel? /beszélgetéssel, hancurozással, játékkal 

stb./ 

0 = nincs válasz 

= ilyesmire nincs ideje, kedve 

= néhány szót vált vele 

3 = 5-10 percet naponta 

4 = 10-20 percet naponta 

5 = 20 percnél többet naponta 



g/ Hogyan fogadja a családfő a gyermek kérdéseit? 

0 = nincs válasz 

1 = a gyermek nem szokta őt kérdezni 

2 = leggyakrabban csöndre inti 

= olykor válaszol, de bele szokott unni 

4 = gyakran hajlandó válaszolgatni 

5 = mindig és élvezettel válaszol a legképtelenebb 

kérdésekre is. 

h/ Milyen gyakran szokták észrevenni és dicsérni, ha a 

gyermek jó, ügyes, szófogadó, valami jót akar tenni 

stb. 

0 = nincs válasz 

1 = nem szoktunk dicsérgetni 

2 = ritkán 

C3 = ha valami Teltünőt tett 

4 = gyakran 

5 = igyekszünk mindig észrevenni és megdicsérni 

i/ Hogyan méltányolják gyermekük igyekezetét a legszive-

sebben? 

0 = nincs válasz 

1 = leggyakrabban édességgel, ajándékkal 

0 = leggyakrabban "látom", "hallom", "ügyes vagy" meg-

jegyzéssel 

3 = egy-egy dicsérő szóval 

4 = olykor a dicsérő szó mellé néhány elismerő mondat-

tal is 

5 = éreztetjük is vele, hogy mennyire örülünk annak, 

amit tett 



j/ Szokott-e a gyermek segiteni? 

0 = nincs válasz 

1 = nem, mert csak zavarja az embert 

2 = nem, mert ilyesmivel nem szabad a gyermeket  ter-

helni 

= alkalmanként 

4 = gyakran kap neki való feladatot 

5 = rendszeresen 

k/ Mennyi képes- és meséskönyv van a lakásban? 

0 = nincs válasz 

1 = egy sincs 

© = ötnél kevesebb 

3= 6-10 

4 = 10-20 

5 = 20-nál több 

1/ Mennyi iskolát szeretnének a gyermekkel végeztetni? 

0 = nincs válasz 

1 =feltétlenül tudjon jól irni, olvasni 

2 = 8 osztályt 

a).  szakmunkásiskolát 

4 = középiskolát 

5 = felsőfoku iskolát 

A 12 kérdésben bekarikázott számok összege: 

I. felmérés:  a 
II. felmérés  : 
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A II. sz . kisérleti iskolaelőkészitő kompenzálásban ré- 

szesült gyermekek adatai  

/Óvodai fejlődésük és a foglalkozások hatása/ 

1. 8. Róbert  

1978. III. 28. 

Az apa: kőmüves /40 éves/ Isk. végzettsége: szakmunkásképző 

Az anya: leszázalékolt /40 éves/ Iskolai végzettsége: szak-

munkásképző 

Testvérek: Attila /19 éves/, Petra /7/ 

A családszerkezet ép. 

Lakáshelyzet: 2 szobás lakótelepi lakásban laknak, a gyex 

mekeknek van külön szobája. 

A család légköre:  

Az  apa vidéken dolgozik, csak hét végén van együtt a csa-

lád. A gyermekek nevelésében és gondozásában az anyai 

nagyszülők segitenek, mert az anya gerincbántalmak miatt 

leszázalékolt, időnként szinte mozgásképtelen. 

Az  apa hét végén sokat foglalkozik a gyermekkel. 

Robinak hiányzik az apa állandó közelsége. 

Anamnesztikus adatok 

A terhesség sima lefolyásu volt, a gyermek 9 hónapra szü-

letett, nem sirt fel azonnal.  

Fejlődési adatok 

A járás kezdete: 1 1/2 év, a beszéd: 2 év, szobatiszta-

ság 3 éves kortól, majd visszaesés. Az éjszakai enurézis 

csak nagycsoportos korában szünt meg. 
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A testi fejlődés adatai 

Suly :Magasság flíellkastérfogat 

Kis 
november 

május 

17,5 

16 

103 

104 

56 - 58 

56 - 58 

november 17 108 56 - 58 
Középső 

május 18 111 56 - 59 

november 20 117 56 - 59 
Nagy 

május 22 117 57 - 60 

Szociális kapcsolatok alakulása  

A beszoktatási folyamat jellemzői: 

Gyorsan megszokta az óvodai életritmust, hiszen 1 évig 

bölcsődébe is járt. Több bölcsődés társával került egy 

csoportba. 

Társas kapcsolat alakulása: mindenkivel könnyen teremt 

kapcsolatot. 

Otthon: anya, apa, testvér, nagyszülők 

Pajtása a szomszéd gyermek K. Sanyi /1 évvel idősebb/. 

Óvodában: Z. Ágneshez kötődik. 

Főleg a felnőttekkel teremt könnyen kapcsolatot /kis, kö-

zépső, nagy/, különösen szereti a csoportba járma tanár 

kollégát. 

A játéktevékenység fejlődése 

Kiscsoport: játéktevékenység közben keresi a társas kap-

csolatot a bölcsődéből ismert társaival, de gyakran 

agressziv velük. 
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Kedv enc  játékai: autók, épitőjátékok, sokáig a gyakorló  

játék szintjén állt. Tanév végére már bekapcsolódott a 

szerepjátékokba is,  de  nehezen alkalmazkodik szabályok-

hoz, játékszituációkhoz. Mindig a központban akar lenni. 

Középső csoport:  játéka sokat fejlődött, de még mindig 

gyakori a társaival a konfliktushelyzet. Gyakran kezde-

ményez szerepjátékot, amiben vezető szerepet játszik. Já-

téka kissé kapkodó, nem elég kitartó. 

Nagycsoport:  Egocentrikus magatartása a játékban is meg-

nyilvánul. Tartós, folyamatos,  elmélyült játékra képtelen. 

Beszédfej lődése 

Hangképzése szabályos, de tul nagy hangerővel beszél. 

Beszéde tiszta, jól érthető. A hangerő csökkentésére tör-

ténő törekvésünk eredményes, de a beszédfegyelmet is fej-

leszteni kell. 

Kezesség:  jobb 

A mozgás-cselekvés  fej  lődés =_mozgáskoordináció  általá-

nos-1  és kézügyesség, alap és speciális készségek 

Kiscsoport:  mozgása szertelen, kapkodó. Kézügyessége meg-

felel a korcsoport követelményeinek. Rendkivül érdekli 

az ábrázoló tevékenység. üozgásigénye nagyfoku, de moz-

gáskoordinációja még nem elég fejlett. 

Középső csoport:  mozgáskoordinációja sokat fejlődött. 

Megkedvelte a sportos jellegü versenyjátékokat. Ügyesen 

kezeli a labdát, kézügyessége fejlődött a labdajátékok 

és a konstrukciós játékok hatására. 

Nagycsoport:  mozgásigénye még mindig nagy,kézügyessége 

még fejlesztésre szorul. Finommozgás-koordinációja még 
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nem megfelelő. Ez a kitartás hiányával és a türelmetlen-

séggel függ össze. 

Önkiszolgálás  

Kiscsoport: nagyon szeret tevékenykedni, szívesen segít a 

felnőtteknek. Önkiszolgálás terén év végére elérte a kö-

vetelményszintet. 

Középső csoport:  szívesen végzi a naposi munkát és az ön-

kiszolgálást. Szivesen vállal megbizatásokat is! 

teanév végére önállóan öltözik, vetkőzik. Csak a cipőfü-

zén és a füző megkötése nem sikerül segitség nélkül. 

Nagycsoport:  Önkiszolgáló tevékenysége korának megfelelő, 

de hangulatától függ. Szivesen tevékenykedik /mozgásigény/, 

segit a felnőtteknek és társainak is. 

Az önkiszolgálás területén fejlett, de kapkodása, szerte-

lensége ezt a tevékenységét is befolyásolja. 

Erzelmi  akarati  fejlődése 

Kiscsoport:  rendkivül szeretetigényes, fokozott mérték-

ben igényli az egyéni bánásmódot. A makacs, dacos meg-

nyilvánulások gyakoriak, amely sokszor agresszivitásba 

csap át. 

Középső csoport:  különösen a felnőttekhez ragaszkodik, 

szeretetigény szintén. Magatartása sokat változott po-

zitiv irányba, már kevesebb az agressziv megnyilvánulás 

és a dacosság. Akaratát igyekszik érvényesiteni.társai-

val szemben, de érvekkel könnyebb meggyőzni, mint kiscso-

portos korában. Érzelmi-akarati kitörések előfordulnak. 

N 	soport:  kapcsolatteremtése elsősorban érzelmi terü- 
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leten nyilvánul meg. Hizelgő, kedveskedő, de ha más gye-

reket is szeretetben részesitünk, akkor féltékeny, ennek 

hatására ellenszegülő /makacs/. Agresszivitása csökkent, 

de még gyakran előfordul. 

Az értelmi funkciók  és készségek  alakulása 

/figyelemi:, emlékezet, képzelet, gondolkodás, általános tá-

jékozottság./ 

Kiscsoport: rendkivül érdeklődő, a kezdeményezéseken szin-

te mindig jelen van. Figyelme még elég szórt, tartóssága 

rövid. Gazdag fantáziája van, általános tájékozottsága é-

letkorának megfelelő. 

Középső csoport:  A figyelem tartóssága sokat fejlődött. 

Emlékezete pontos, az őt érdeklő dolgokra sokáig vissza 

tud emlékezni. Kezd nála kifejlődni a tartós emlékezet. 

Gondolkodása: konkrét, szemléletben kötött. 

Nagycsoport:  Figyelme szórt - mindenben az énközpontuság 

jellemzi. Ertelmi képességei jók, emlékezete megbizható, 

képzelete szárnyaló. Általános tájékozottsága jó. A fi-

gyelemtartóssága fejlődött, de még nem elég az iskolai 

munkához. 

Önállóság /feladatvégzés, feladattudat/ 

Kiscsoport: önkiszolgálás korcsoportjának megfelelő, de 

kis segitséget igényel. 

Középső  csoport: feladattudata még kialakulatlan, a mun-

kában a kitartása még erősitésre szorul. 

Nagycsoport:  a feladatvégzésben önálló. Mindig ő szeret-

né a feladatokat elvégezni. Feladattudata időnként jó, a 

sikerélményt igényli. 
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Feladatvégzését hangulata és idegállapota befolyásolja. 

Feladattudata fejlesztést igényel. 

A magatartás általános jellemzői /esetleges problemati-

kus tünetek/ 

Kiscsoport: magatartása sokat fgjlődött az I. félévben. 

Kezdetben sokszor agressziv, dacos megnyilvánulások, ezek 

szinte dühkitöréssé fokozódtak. Félév végére már jól al-

kalmazza az  udvarias  beszélgetés formuláit, próbál érzel-

mein uralkodni. 

Középső csoport: magatartása javult, de állandó a szerep-

lési vágy. Önuralma, beszédfegyelme kialakulatlan. Az e-

gyéni bánásmód elvét kell nála alkalmazni. Szereplési vá-

gya fokozódott. Magatartási éretlensége miatt 1 év óvodai 

oktatást javasoltunk. 

A gyermek családi neveléséről  

Az anyára személyiségjegyei alapján a  meleg-engedékeny  at-

titüd jellemző. Lz a nevelői stilus viszont nem érvénye-

sülhetett állandóan az anya betegsége és gyakori hosz-

szabb kórházi távolléte miatt. A nagyszülők a gondozás 

terén eleget tettek kötelességüknek, de következetlenül 

és kényeztetve nevelték unokájukat. 

A változó nevelési stilusok hatására Robi nehezen  nevel- 

hetővé vált.  Igy az óvónőre hárult, hogy speciális egyé-

ni bánásmóddal kompenzálja a családi nevelés hiányossá-

gait és kielégitse az időleges anyahiány miatti érzelmi 

igényt. "Az egyéni bánásmód megvalósulásának szinvonala 

nagymértékben függ a pedagógus empátiás képességétől."/ / 
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A  család otthoni légköre változó, főleg az anya egészsé- 

gi állapotának függvénye. A család kommunikációs szintje  

közepes. Az anya választékosan beszél, az apa szókincse  

szegényesebb. A gyermek szivesen beszél, közlésigénye 

maximális} de beszédfegyelme otthon is kifogásolható. 

Tájékozottsága ellenére a tudásindex eredménye nagyon 

gyenge. A fejlesztő foglalkozásokon többször azért oldot-

ta meg hibásan a feladatokat,  mert koncentráló képessége 

igen gyenge. /P1. a "Kopogós" játéknál: 4 kopogást hal-

lott, annyit is mondott, de ötöt mutatott./ 

A gyermek helyzete a családban 

RQ: 73 - problematikus 
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A családrajzon az édesapjával látható a gyermek. A maxi-

mális apahiányt jelképezi a kép. Az apa alapját sötét szi-

nekkel ábrázolta. Ez nála nem a félelmet fejezi ki, hanem 

az anya tul engedékeny nevelési attitűdjét hangsulyozza. 

A  felif_aLlasernm  hatása  

A PREFER vizsgálat eredményei alapján igen sok területen 

szorult fejlesztésre. Az utánmondásban csak a 10. felada-

tig jutott el, ezen tul már esetleg csak a mondat tartal-

mát adta vissza. A következtetés gyenge eredménye a figye-

lem tartósságának hiányából fakadt. A relációszavak fel-

mérésónél a rész-egész viszony felismerése okozott gondot, 

a számolásnál és a mennyiségnél pedig a figyelem hiánya 

miatt volt gyenge az eredménye. 

A foglalkozások hatására fejlődött az utánmondásban, kö-

vetkeztetésben, relációszókincsben, a mennyiségben és a 

számlálásban. A tudásindex fejlőd-ése 5,8 St, de még a II. 

felmérésnél is 7,6 St-os a lemaradás. A magatartásbeli le-

maradás magasabb.  Az  első felméréskor 14, a másodikkor 

7 St.  
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Fejlődés a 4 hónapi iskolaelőkészitő kompenzálás 

hatására 

/Nyers és standard pontokban/ 

Óvodázás 	 80 hónap 

I. felmérés: 	II. felmérés: 

1984. január 
	

1984. május 

Fülpróba 	1 	1 

Ujjpróba 	1 	1 

3eszédtechnika 	- 	- 

Családi nevelés 	37/38 H. 	40/50 

tiagatartásindex 	65/44 	70/50 fejlődés: 6 

Lemaradás a ma- 
gatartásban 	14 	7 

A  tudásindex összetevői 

I. felmérés 	II. felmérés 

Utánmondás 	10/39 	19/51 

Következtetés 	9/39 	12/49 

Reláció 	15/42 	17/50 

iennyis6g 	13/46 	16/56 

Számlálás 	11/32 	14/41 

Tudásindex 	43,6 	49,4 fejlődés: 5,8 

Lemaradás 	13 	7,6 

RQ 	73 - problematikus 78 - problematikus 



-7?- 

A táblázatban közölt adatok alapján iskolaéretlennek itél-

tük. 

Az iskolaéretlensé;  okai 

1. Biológiai fejlettségében elmaradás a finommozgások ko-

ordinációja terén tapasztalható és a fokozott mozgás-

igény a  jellemző  

2. Az  értelmi fejlettség területén a figyelemtartósság rö-

vid ideje miatt 

3. A beszédfejlettség szintje megfelelő, de a beszédfk-

gyelem még nem megfelelő 

4. A munkaérettséghez az állandó feladattudat szükséges 

5. Szociális magatartásában az agresszió állandósult. 

6. Erzelmi, akarati téren a kitartás hiánya jellemző. 

7. A játékban, a munkában és a tanulásban a változó fi-

gyelem, a kitartás és a szabálytudat hiánya akadályoz-

za az elmélyülést. 

i'ehát az iskolaéretlenség inkább a magatartás terén ta- 

pasztalható. Az iskolai kudarcok elkerülése érdekében 1 

évi óvodai oktatást javasoltunk. Az egy évi óvodai okta-

tó-nevelő munka hatásaként magatartási mutatói sokat fej-

lődtek. agresszivitása csökken, a feladattudata fejlődött. 

Szabálytudata és beszédfegyelme még mindig fejlesztést i-

gényel. 
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2. B. Zoltán 

Szarvas, 1978. március 11. 

Bölcsőde, 18 hónapig 

B. János 1949 

SZÁT, 	5400,- 

gépesitési agronómus 

Sz. Erzsébet 1951 

Szlovák Tannyelvü Általános Iskola 

főhivatásu nevelő 

Testvérsor: Edit /4/, Zoltán /3 év/ 

Lakcin: Szarvas, Kazinczy u. 2. 

A család szerkezetének összetétele: ép 

/1.lárciustól az édesapától az édesanya válni szándékozik./ 

Mégsem váltak el. 

Lakásviszonyok: Tágas, nagy lakás, de sötét és gyengén 

berendezett. A gyermekek egy szobában alszanak a szülők-

kel. A gyermekeknek nagyon kevés játéka van. 

A család légköre: 

Látszólag kiegyfhnsulyozott, azonban a későbbiek folyamán 

a gyermek magatartásában ennek ellentmond. Az édesapa rend-

kivüli agresszivitását egy-két esetben mi magunk is ta-

pasztaljuk. Alkoholizmusa következtében /s ilyen állapot-

ban elkövetett hatóság elleni bűntett miatt/ megbüntették. 

A család légköre pillanatnyilag megnyugtató. Az apa vidé-

ken dolgozik, csak a hét végén jön haza. Az édesanya pró-

bálja kompenzálni az apa nevelési módszereit. 

Anamnézis 

A terhesség sima lefolyásu. 
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A születés 9 hónapra, sima lefolyásu 

Születési suly: 3,85 	Pelsirt-e azonnal: igen 

A fejlődés mutatói: 

Mikor  következett be: Járás: 12 hónap 

Beszéd . : 15 hónap 

Szobatisztaság: 16 hónap 

Megjegyzés: Még éjszakánként most is pelenkázzák. 

Betegségtörténet: -  

A testi fejlődés adatai: 

Suly Magasság Aellkaskörfogat 

Kiscsoport 16 kg 107 cm 58 -60 
19 kg 108 cm 58 - 60 

Középső csoport 21 kg 110 cm 59 cm 
23 kg 112 cm 61 cm 

Nagycsoport 25 kg 122 cm 61 - 65 
26 kg 125 cm 63 cm 

A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamat jellemzői: 

Sokat nevet, de ez nem a kiegyensulyozottság jellemzője,  

hanem rossz beidegződ°s. Könnyen megveri társait, játék-

szintje alacsony: nem kapcsolódik más gyermekekhez a kör-

ben. Esetleges gátlásosságát tulzott agresszivitással ve-

zeti le. 

A társas kapcsolatok alakulása /kihez kötődik/ 

Otthon: nővéréhez, Editkéhez 

Úv odában: Sz. Zolika, T. Tibihez. 

Középső csoportban is kötődik ezekhez a gyerekekhez és 

még Gy. Tamáshoz, B. Robihoz. 
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83. Z. Judithoz. 

84. Z. Judit;  B. Róbert. 

A játéktevékenység fejlődése: 

Autókat tologat, ezen kivül sem épitkezésre, sem egyébre 

nem lehet rábirni - szerepjátékra nem vállalkozik. Otthon 

nagyon kevés játékuk van, itt csak vizsgálgatja őket, i-

gyekszik minél többet hazavinni. Homokozni nagyon szeret, 

de kevés "hozott" élmény hiján /más/ szerepjátékra nem vál-

lalkozik még májusban sem. Játékában sokkal elmélyültebb, 

szivesen kapcsolódik be szerepjátékba, épiteni, konstruk-

ciós elemekkel tevékenykedni szeret. Játékeszközeitől nem 

szivesen válik meg. 

83. IX-XII. Kisebb csoportban szivesen játszik. 

84. Főleg a labdajátékokat kedveli. 

A beszédfejlődés 

Keveset beszél, csak nevet. Még májusban is nehezen ért-

hető beszéde, beszédhibás, ennek ellenére sokat beszél. 

Szivesen kezdeményez beszélgetést, gondolatait összefüg-

gően próbálja elmondani. 

83. Heti 2 alkalommal logopédushoz jár. 

84. Beszéde érthető, sokat fejlődött. 

A kezesség: jobb 

A mozLás-cselekvés fellődése: 

Általános mozgáskoordinációja megfelelő, átlagos. Sokat 

mozog, futkos, nagyon szivesen tevékenykedik a meserácson, 

de társaihoz képest hatalmas testi erejével gyakran visz-

szaél. Mozgáskoordinációja megfelelő. Tempója átlagos. 

Általános és kézügyessége igen alacsony szintű, alap és 
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speciális készsége kielégitő. 

83. IX-XII. restileg igen  fejlett,  mozgása összerendezett. 

Ábrázoló tevékenysége fejletlen. 

84. Mozgása fejlett, mozgásszükséglete fokozott. Kézügyes-

sége fejletlen, igen sok irányitást igényel. 

Önkiszolgálás:  

Teljesen  önállótlan kezdeti időszak után november elejé-

re néhány ruhadarabot önmaga vesz fel. Januárra egyedül 

ölözik. Májusban már csak a cipőjét nem tudja egyedül be-

kötni. Gyors és ügyes! Teljesen  önálló, tempója gyors. 

Gondot a cipőfüző bekötése jelent számára. 

83. IX-XII. önálló, szivesen segít másoknak. Igen ügyes. 

84. Az önkiszolgálás területén fejlett. Nagyon szeret dol-

gozni, rendkivül készséges. 

Az érzelmi-akarati fejlődés:  

Nagyon szeretetigényes, azonban változékony, kiegyensu-

lyozatlan. Kitartás nem jellemzi. Ugy tünik, édesapja ü-

téseitől gyakran  kell tartania, mert ha vét, s beszélni 

akarunk vele, elszalad, s hangosan kiabál: "Nem!" 

Rendkivül kiegyensulyozatlan gyermek, változó hangulatu, 

érzékeny, dacos, agressziv. Ez feltehetően a családi élet-

re vezethető vissza. A siker nem minden esetben serkenti, 

a kudarc egyértelmüen elkeseriti, de sokszor vált ki ag-

ressziót is nála. önbizalma megfelelő. Akarata változó, 

önfegyelme nem minden esetben megfelelő. 

83. IX-XII. Agresszivitása a testi erejével összefüggésben 

van, ennek ellenére igen érzékeny. Valós, vagy vélt sérel-

met mindig megtorol. 
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84. Érzelmi kitörései gyakoriak - ezt félelemből teszi - 

szerintem. Eléggé zaklatott. 

Az értelmi  funkciók és készséfiek alakulása:  

Figyelme nem tartós, tájékozottsági szintje átlagos. Gon-

dolkodása alacsony szintű. Nagyon keveset kapcsolódik be 

a foglalkozásokba, ne.., érdeklődik. Figyelme nem tartós. 

Emlékezete, képzelete, gondolkodása kielégítő. Általános 

tájékozottsága megfelelő. 

83. IX-XII. Figyelme szétszórt, nehezen képes egy tevé-

kenységre életkorának megfelelő szinten és ideig koncent-

rálni. 

84. A foglalkozásokon pá asziv - irányitást igényel. 

Önálló  

Gyenge. Az otthoni és az óvodai nevelés eredményeként fél-

év alatt fejlődés, főleg az öltözködés terén. Rohamos visz-

szaesés, mióta édesapja távol van, a legegyszerübb tevé-

kenység elvégzésénél is folyamatos emlékeztetésre, buzdí-

tásra van szüksége. Feladatait nem minden esetben végzi 

el, gyakran kell figyelmeztetni, nem mindig ösztönzi a 

buzditás és dicséret sem. Ennek ellenére ha kedve van hoz-

zá /ritkán/,akkor önként jelentkezik feladatvégzésre. 

83. IX-XII. Igen önálló, feladattudata, feladatvégzése 

megbizható, jó példa társai számára a munkában. 

A ma'atart;s általános  jellemzői 

Gátlásos /talán az apai szigor miatt?/ - s ez gyakran tul-

zott agresszivitásba csap át. Gyakran szemtelen, pimasz, 

rendkivül igényli, hogy szeressék. 
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83. IX-XII. Sajnos még az agresszivitás jellemzi,  de  tár-

saitól is, a felnőttektől is igényli a szeretetet. 

lé ri-e az iskolaérettségi szintet? Igen. 

A Lyernek helyzete  a  családban 

RQ: 100 - átlagos 

A családrajz alapján megállapitható, hogy Zoli az anya 

és apa szeretetteljes körében érezné jól magát, de a szü-

lők arckifejezés éből /nagy nyitott száj miatt/ nem az 

összhang sugárzik. Az apa alakját csak fekete szinnel áb-

rázolta. I g y vetitette ki a félelmek°agressziv szülővel 

szembeni állandósult szorongását. A testvérét nem rajzol-

ta rá a képre, ami esetleg maximális, önző szeretetigé-

nyét tükrözheti. 

A fejlesztő foLlalkozás ta; asztalatai 

A tudásindex eredményei alapján leggyengébb szintű a kö- 
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vetkeztetés és az utánmondás /ez utóbbi a hiányos és i-

dőnként veszélyeztető családi nevelés eredménye!, a szám-

lálás és a mennyiség alacsony értéke részben a szórt fi-

gyelem következménye. A szemléletességhez kötődő feladat-

megoldások magasabb szintüek, pl. a relációszókincs fel-

mérésének eredménye. A  fejlesztő  foglalkozásokon szivesen 

részt vett, agresszivitása is csökkent a kisebb csoport-

ban. Az apai szigor hatására kialakult gátlások is oldód-

tar:. Magatartás területén nála tapasztalható a  legnagyobb  

fejlődés /9 St. pont/. 

A kapcsolatteremtés terén is figyelemre méltó fejlődést 

ért el. r.nnek motiválója a fokozott szereteti ény volt. 

A fejlesztő foglalkozások hatására a magatartásban csak 

1 hónapos maradt a lemaradás, a tudásban pedig 4,2. 

A kiscsoportos foglalkozás oldottabb légköre hozzájárult 

beszédhibája megszűnéséhez is. Szókincse gyarapodott, de 

ehhez az otthoni foglalkozás nem sokban járult hozzá. 

/Mesélés hetente 1-2-szer/. 
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Fejlődés a 4 hónapi iskolaelőkészitő kompen-

zálás hatására 

/Nyers és standard pontokban/ 

Óvodázás 	 80 hónap 

I. felmérés: 
	II. felmérés: 

1984 január 
	

1984 május 

Fülpróba 	1 	1 

Ujjpróba 	1 	1 

Beszédtechnika 	- 	 - 

Családi nevelés 	39/49 	42/56 

Magatartásindex 	69/48 	74/55 fejlődés: 7 

Lemaradás a ma- 
gatartásban 	10 	1 

A tudásindex összetevői 

I. felmérés II. felmérés 

Utánmondás 11/43 14/55 

Következtetés 9/39 12/49 

Reláció 17/50 19/58 

Mennyisé; 11/39 15/53 

Számlálás 12/35 15/44 

Tudásindex 45,2 51,8 fejlődés: 6,6 

Lemaradás 1C 4,2 

R 100 	- 614 120 - igen jó 
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Az eredmények alapján iskolakészültsége megfelelő. 

Az iskolaérettség okai 

1. Biológiailag iskolaérett 

2. Ertelmi fejlettség szempontjából lemaradás csak a fi-

gyelem terén tapasztalható. 

3. Beszédfejlettsége tartalmi és formai téren jó. A be-

szédhiba nem okozott beszéd gátlást. 

4. Szociális érettsége megfelelő. 

5. Munkaérettségénél az akarat szorul fejlesztésre. 

6. Morális szintje életkorának megfelelő. 

Tanulmányait a hagyományos iskolatipus első osztályában 

kezdte meg. Magatartása jó, az irás-olvasás szintje kö-

zepes, számtanból jó. Rajzkészsége még nem elég fejlett. 

3. D. Kata 

Szarvas, 1978. augusztus 24. 

Részesült-e intézeti nevelésben: nem 

D. István, üzemmérnök 

T. Edit, müszaki rajzoló 

Lakcim: Szarvas, Jókai u. 40. 3/6. Testvérsor: -  

A család szerkezetének összetétele: ép 

/Novembertől válófélben./ Nem váltak el. 

83. Isi. A család légköre rendeződött, harmonikusan élnek. 

Lakásviszonyok: Két és félszobás, modern, szépen beren-

dezett, uj lakás. A gyermekeknek van külön szobája, amely 

életkoruknak megfelelően esztétikusan és praktikusan van 

berendezve. 

83/84. Mind esztétikai;, mind egészségügyi feltételeknek a 
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lakás berendezettsége, felszereltsége messzemenően meg-

felel. 

A család légköre:  Kiegyensulyozatlan, változó. 

A szülők /decembertől kezdve nem élnek együtt/ felváltva 

gondozzák a kislányt, aki mindkettőjükhö'Z egyaránt ra-

gaszkodik. Mindkét szülő szeretettel bánik a gyermekekkel, 

következetesek, a problémákat megbeszélik. 

Anamnézis  

A terhesség sima lefolyásu. 

A születés 9 hónapra,  sima lefolyásu 

Születési suly: 2,55 kg. Felsirt-e azonnal: igen 

A fejlődés mutatói: 

Mikor következett be: Járé.s: 15 hónap 

Beszéd: 15 hónap 

Szobatisztaság: 

Betegségtörténet:  - 

A testi fejlődés adatai: 

Suly 	Magasság 

21 hónap 

Mel lkaskörfogat 

Kiscsoport 9 kg 95 cm 50 - 52 

10 kg 98 cm 51 -  53 

Középső csoport 12 kg 99 cm 52 cm 
13 kg 101 cm 53 cm 

Nagycsoport 16 kg 109 cm 55  -  52 
16 kg 110 cm 56 cm 

A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamat jellemzői:  

Első hónapban csak délig volt óvodában, ezidőtájt sokat 

sirt, "szopócskázott", kevés játékba kapcsolódott be. Ezt 
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követően /főként családi problémák miatt/ alvás közben 

bevizel, de egyre többet és elmélyültebben játszik. Édes-

anyját nagyon gyakran. emlegeti. Hosszu beszoktatási idő-

szak után vidám, de "önmagát is babaként" kezelővé válik. 

A társas kapcsolatok alakulása /kiízez kötődik/ 

Otthon: édesanyjához 

Óvodában: V. Vera, K. Ildi,  T. Tibi 

Kiscsoport félévtől Cs. iiati, P. Nóra. 

A játéktevékenysé fejlődése:  

A kezdeti üldögélések után egyre több gyakorlójátékot 

játszik; kockákat rakosgat; firkál, babákat öltöztet. 

szerepet is el-elvállal, de nagyon ritkán: "mesét" mond 

a babáknak, és egy-két társának. Nagyon szivesen rajzol. 

A gondozás közepette inkább a babák szerepére pályázik. 

Játékában elmélyült, kitartó. Szivesen vállal szerepet. 

Játékeszközeitől nem válik meg szivesen, de meggyőzhető 

annak átadásáról, :Minden játéktémába bekapcsolódik, játé-

ka tartós és tartalmas. 

A beszédfejlődés 

Beszédszintje átlagos, - ám gyakran "dünnyög", orrhangon 

beszél /főként, ha panaszkodik/. Elég gyakran beszél már 

társaihoz, egyre közvetlenebb velük. Beszéde érthető, 

gyakran és szívesen, kezd beszélgetést. Gondolatait össze-

függően mondja el, szivesen mesél. 

A kezesség: jobb 

A mozgás-cselekvés fejlődése:  

leveset mozog, csak nagyritkán vesz részt a mindennapos 

testnevelésben. Bár májusra már mindig tornázik, azonban 
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a munkavégzéstől és mozgásos játékoktól huzódozik. Mozgá-

sa összerendezett, átlagos tempóju. Általános és kézü-

gyessége jó, alap és speciális készsége életkorának meg-

felelő. Kézügyessége, rajztevékenysége igen fejlett, fi-

nom, aprólékos. Szivesen, örömmel rajzol, használja a 

rajzeszközöket. Igényes, a munkáit pontosan, tisztán vég-

zi. 

Önkiszol'álás: Nagyon gyenge, nem is kezd az öltözködés-

hez. .Iivel törékeny alkatu, a többiek is "babaként" ke-

zelik; - öltöztetik, kiszolgálják,- igy nehezen birható 

rá az önkiszolgálásra. Novembertől egyre gyakrabban kezd 

egyedül öltözni. r :X-használatnál mé g most  is  sokszor 

igényel segítséget /egy régi félelmi élmény révén nem  me-

ri egyedül használni/. í. ár egyedül V C-zik /május/, de ön-

kiszolgálása még mindig meglehetősen alacsony szintü. 

Teljesen önálló, tempója még azonban lassu. Igen sokat 

fejlődött. Életkorának megfelelő tempóju. 

Az érzelmi-akarati fedődés: 

Dacos, akaratos természetű, sokat "toporzékol" 

Egyre kevesebb a fenti jellegü kitörés, viszont a szülei 

között lévő konfliktus miatt érzelmi labilitás alakult 

ki nála. Májusra mindkét szülőt szivesen fogadja. /A szü-

lők ujra együtt./ Sokkal többször kezdeményez ő maya be-

szélgetést velünk. Vidám, kiegyensulyozott gyermek. Gyak-

ran érzékeny. A siker serkenti, a kudarc elkeseriti. Ön-

bizalom megfelelő. Akarata kitartó, önfegyelme megfelelő. 

Pajtásaival s a felnőttekkel egyaránt nyilt, közvetlen. 

Szivesen jár óvodába. 
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Az értelmi funkciók és készségek  alakulása: 

Nagyon értelmes, jól tájékozott, emlékezete is jó. Gondo-

latait viszont nem mondja el mindig: "nyilvános" szerep-

léstől huzódozva. Bábozás közepette nagyon ügyes válaszo-

kat, meállapitásokat ad. Az értelmi funkciói életkorá-

nak megfelelő szintüek. Általános tájékozottsága koránál 

magasabb szintű. Figyelme - nem manipulativ tevékenység-

ben - rövid ideig tartós. 

vnállósá  

Alacsony! A többieket utánozva, állandó buzditásra, ké-

résre egyre igyekvőbb, egyre több feladatot végez el - de 

viszonylag kevés, amit maga vállal. Unként ritkán vállal 

feladatkört, de amire megkérjük elvégzi. A rábizott fela-

datokat pontosan, precizen elvégzi. A megszokott baráti  

társaságban önként is vállal feladatot. 

A ma7atartás  általános jellemzői 

Pihenés idején csaknem minden alkalommal bevizel, ilyen-

kor keservesen sir, nehéz megbékiteni. Ez október közepe 

óta vált igen süriivé. /Napközben is gyakran előfordul ve-

le./ Rendkivül keveset eszik! Etvágya javul, de a sok be-

tegség - igy hiányzás - következtében a beilleszkedést 

gyakran ujból kell kezdenie. Problematikus ginetek nem 

jellemzik. 

Eléri-e az iskolaérettségi  szintet? Alkati adottságai mi-

att még egy évi /augusztus végén született/ óvodai okta- 

tást javaslokj  ax ovvos ). 
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A gyermek helyzete a családban 

RQ: 118 - jó 

A rajz alapján megállapitható /apa és a kislány!, hogy 

a válás körüli időszakban az apa-hiány mély nyomot ha-

gyott benne. Az apa gyengéd szeretettel bánik mindkét 

gyermekével. A jellemében lévő agresszivitást csak fele-

sé,Lével és munkahelyi környezetével érzékelteti. Külön-

ben derüs, j ókedélyü, nyilt személyise. 

A fejlesztő program hatása  

Kezdetben nehezen kapcsolódott be a foglalkozásokba, 

játékokba, de a dicséret jobb teljesitményre ösztönözte. 

Leggyengébb szintről a következtetésben indult, amely 

részben a tartós figyelem  hiányából fakadt. Természete-

sen hozzájárult az otthoni fejlett beszédstrukturák hi- 



-92- 

ánya is. /Az anya halkszavu, kevés beszédü, beteges, a vá- 

lás körüli idősza_ban pedig buskomor/. Az apa változatos  

kifejezőkészsége később ösztönzést adott a fejlődéshez. A 

foglalkozásokon a gondolkodást igénylő feladatok megoldá-

sa és az ok-okozati összefüggések felismerésére ösztönző 

játékok fejlesztették a következtetés szintjét. 
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Fejlődés a 4 hónapi iskolaelőkészitő kompenzálás 

hatására 

/Nyers és standard pontokban/ 

Óvodázás 	 73 hónap 

I. felmérés: 	II. felmérés: 

1984. január 
	

1984 május 

Fülpróba 	1 	1 

Ujjpróba 	0 	1 

Beszédtechnika 	- 

Családi nevelés 	44/54 	48/70 

Magatartásindex 	68/47 	72/52 fejlődés: 5 

Lemaradás a ma- 	4 	+ 1 
gatartásban 

A tudásindex összetevői 

I. felmérés II. felmérés 

Utánmondás 12/47 14/55 

Következtetés 7/32 11/46 

Reláció 17/50 19/58 

Mennyiség 13/46 15/53 

Számlálás 10/29 15/44 

Tudásindex 44,8 51,2 fejlődés: 7 

Lemaradás 5 0,8 

RQ 	 118 - jó 	121 igen jó 
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A kismértékü tudásbeli 6s magatartási lemaradást a foglal-

kozások kompenzálták, de a szülőkkel egyetértésben ugy 

döntöttünk, hogy fejlődési mutatói /testsuly 16 kg, magas-

ság 110 cm/ és fiatal kora /augusztus 24-én született/ mi-

att még egy évig óvodában marad. 

4. E. Márta 

Kecskemét, 1978. V. 12. 

E. János: gyógypedikürös - érettségi 

Y.  Márta: gyógypedikürös - érettségi 

Testvérsor: Márti, Angéla /3 éves/ 

Lakás: szarvas, Lenin u. 60. 

A család szerkezete: ép 

Lakásviszonyok: komfort nélküli 2 szobás lakás 

A család légköre 

A gyermek magatartásából és játékából arra következtet-

tünk, hogy otthon gyakori a testi fenyités. A szülővel na-

gyon nehezen lehetett őszinte kapcsolatot teremteni, pedig 

a gyermek harmónikus fejlődése érdekében erre feltétlenül 

szükség volt. Az anya nevelési módszere következetlen, a 

gyermekhez fűződő érzelmi viszonya' szélsőséges /vagy ké- 

nyezteti vagy elhanyagolja/. Az apa kiegyensulyozottabb, 

de a kislány inkább az anyához kötődik. 

Anamnézis 

A terhesség sima lefolyásu. 

A születés 9 hónapra, sima lefolyásu. 

A születési suly: 3,5 kg, azonnal felsirt. 

A járás kezdete 1 1/2 éves korban, a beszéd. 1 1/2 éves 
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korban, a szobatisztaság 1 1/2 éves kortól. 

Betegségtörténet: -  

A testi fejlődés adatai 

Suly Magasság Mellkas körfogat 

Kiscsoport 15 kg 101 cm 54 cm 

Középső  csoport 20 kg 109 cm 56,5 cm 

Nagycsoport 23 kg 117 cm 64 cm 

A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamat jellemzői: 

Az óvodába járás kezdetén 1-2 hétig sirt, gyakori volt az 

enurézis. A legalapvetőbb szokásokat is nehezen sajátitot-

ta el. Agressziv megnyilvánulásai: társait harapja, csipi. 

A társas kapcsolatok alakulása 

Otthon: édesanyjához 

Óvodában: a magános játék jellemzi. 

Középső csoportban: K. Ildihez kötődik. 

Nagycsoportban: K. Ildin kivül csak néhány kislánnyal ját-

szik. 

A játéktevékenység fejlődése 

Kiscsoport: alacsony szintü gyakorlójáték 

Középső csoport: nagyon szeretbabázni, a szerepjátékok kö-

zül csak a fodrászosba és az orvososba kapcsolódik bele 

/a szülői példa hatása/. 

Nagycsoport: a játéktevékenységben kicsi a fejlődés, még 

nehezen vállal szerepjátékot, a szabályjátékot pedig ne-

hezen érti meg. 

A beszédfejlődés  

Kiscsoportos korában beszéde nehezen. érthető. Év végére 
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fejlődés tapasztalható. Állandó beszédkényszer jellemzi. 

Középső csoport: Beszédszintje fejlődött, de az élmények 

hiánya miatt szókincse szegényes. 

Nagycsoport: csak felnőttekkel beszél szívesen, a nagyma-

ma hatására sok archaikus és tájszót használ. 

Kezesség: jobb 

A  mozgás-cselekvés fejlődése  

Kiscsoport: fokozott mozgáskényszer jellemzi, de a min-

dennapos testnevelésben nem hajlandó részt venni. Mozgás-

koordinációja fejletlen, futás közben gyakran elesik. 

Középső csoport: mozgáskoordinációja fejlődött, bár még 

nem éri el a korcsoportjának megfelelő szintet. 

Nagycsoport: már csak a finommozgás koordinációja szorul 

fejlesztésre, ábrázolókészsége gyenge. 

Önkiszolgálás  

Kiscsoport: nehezen sajátította el az óvodai szokásrend-

szer követelményeit /pl. kézmosás/. Ruhájára sem játék, 

sem étkezés közben nem tud vigyázni. 

Középső csoport: az öltözködésben önálló, az önkiszolgá-

lás terén is fejlődött, munkatempója lassu. A tevékenysé-

ges közben állandó biztatást, figyelmeztetést igényel. 

Nagycsoport: önállóbb lett, de még mindig lassu. 

Az érzelmi-akarati fejlődés 

A beszoktatás után sokszor dacoskodik, nehezen képes az 

együttmüködésre. Szeretetigé nye nagyfoku, /otthoni szere-

tethiány okozza/ de főleg csak a felnőttekkel kapcsolatban 

nyilvánul meg. 

Középső csoport: a közösségben már oldottabb, de a játék 



- 97 - 

közben gyakran agressziv és durva. 

Nagycsoport: az óvodában engedelmes, de anyjával szemben 

makacs, fékezhetetlen. 

Az értelmi funkciók és készseesk alakulása  

Kiscsoport: szórtfigyelmü, emlékezete pontatlan, képze-

lete szegényes, általános tájékozottsága az elhanyagoló 

nevelés miatt igen alacsony szintü. 

Középső csoport: minden téren sokat fejlődött, de még nem 

zárkózott fel korcsoportja szintjére. 

Nagycsoport: figyelme nem elég tartós, emlékezete pont o-

sabbá vált, fantáziája gazdagodott. Szókincse bővült. 

Beszédszintje sokat fejlődött. 

Önállósár, 

Kiscsoport: feladatvégzés közben mindig biztatni, figyel-

meztetni kell. Ev végére önállóvá válik, de munkatempója 

lassu. 

Középső csoport: segitőkész, a naposi munkát csak irányi-

tással tudja elvégezni. Feladattudata még sok fejlesztést 

igényel. 

Nagycsoport: az önállóság szintje megfelelő, feladattu-

data még nem korcsoportjának megfelelő. 

A magatartás általános jellemzői  

Kiscsoport: minden tárgyat a szájába vesz, gyakran szopja 

az ujját. Zárkózott, visszahuzódó. 

Középső csoport: diőnként már bevonható a közös játékba, 

időnként agressziv. 

Nagycsoport: az ujjszopás továbbra is szokása, barátnő-

jével együtt szivesen vállal már szerepjátékot is. A já- 
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tékszabályokhoz nehezen alkalmazkodik. 

A gyexeL helyzete a családban 

RQ: 89 - alacsony 

Anyjához és apjához egyformán kötődik, de hugát "lefelej-

tette" a rajzról. A kislányban kialakult a testvérfélté-

kenység, mert a szülők mindig a kicsit dicsérték, ha ő 

nem volt elég ügyes és okos. 

A  fejlesztő  foLlalkozások  hatása  

A kisebb csoportban zárkózottsága csökkent. A tudásindex 

összetevői közül a következtetés a leggyengébb, az után-

mondás szintje is az országos átlag alatti. A foglalko-

zások hatására beszédszintje sokat fejlődött. A tudásbe- 

li elmaradása megszünt, de a magatartás-összetevők közül  

a feladattudat, a kapcsolatteremtés  éc a kitartás szintje  

nem megfelelő. 
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Fejlődés a 4 hónapi iskolaelőkészitő kompenzálás 

hatására 

/Nyers és standard pontckban/ 

0v odázás 	 76 hónap 

I. felmérés: 	II. felmérés: 
1984 január 
	

1984 május 

FUlpróba 	1 	1 

Ujjpróba 	1 	1 

Beszédtechnika 	- 	- 

45/63 

73/53 fejlődés: 9 

Családi nevelés 43/53 

Magatartásindex 65/44 

Lemaradás a ma-
gatartásban 10 

A tudásindex összetevői 

I. felmérés 	II. felmérés 

Utánmondás 	11/43 	13/51 

Következtetés 	10/42 	13/53 

Reláció 	16/46 	20/62 

Mennyiség 	12/42 	15/53 

Számlálás 	13/38 	16/47 

Tudásindex 	46,2 	53,2 fejlődés: 7 St. 

Lemaradás 	7 	 0,8 

RQ 	89 - alacsony 	93 - átlag alatti 
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Tanulmányait a hagyományos iskola első osztályában végzi, 

igen gyenge eredménnyel. Az iskolai élethez nagyon nehe-

zen alkalmazkodott, heteken át sirt minden reggel, amikor 

iskolába kisérték. Az órákon passziv, az ujjszopás nem 

szünt meg. A feladatokat nehezen érti meg, sok segitséget 

igényel. Beszédszintje fejlett,  választékos szóhasználatra 

törekszik.  Az irás és olvasás és számlálás szintje igen 

gyenge. A gyenge tanulmányi eredmény a magatartási hiá-

nyosságokból fakad. 

5. Gy. Tamás  

Szarvas, 1978. március 22. 

Gy. Pál 33, technológus, 	4600,- 

L. Eva 28, laborasszisztens, 3000,- 

Testvérsor: Viktor, Tamás 

Lakcim: Szarvas, Jókai u. 40./B. 4. 

A család szerkezetének  összetétele: ép 
Lakásviszonyok: korszerű, tágas, modern butorokkal beren-

dezett összkomfortos lakás. A gyermekeknek külön szobája 

van. 

A család  lé,aköre: az édesapa - első látogatásom alkalmá-

val - katonaidejét töltötte, igy vele nem találkoztam. 

Edesanyja és testvére nyugodt, kiegyensulyozott körülmé-

nyeket teremtett Tamás neveléséhez. Az apa nyugodt, meg-

fontolt. Ezt a gyermek örökölte apjától. 

Anamnézis 

A terhesség sima lefolyásu. 

A születés 9 hónapra. 
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A szülés sima lefolyásu. 

Születési suly 4,5 kg. Felsirt-e azonnal: igen 

A fejlődés mutatói: Járás: 13 hónap 

Beszéd: 18 hónap 

Szobatisztaság: 36 hónap 

Betegségtörténet: bárányhimlő, mumsz 

A testi fejlődés adatai: 

Suly 	Magasság 	Mellkas körfogat 

Kiscsoport 16 kg 101 cm 61 - 63 cm 
18 kg 110 cm 58 - 59,5 

Középső csoport 20 kg 113 cm 59 cm 
23 kg 115 cm 59,5 cm 

Nagycsoport 22 kg 120 cm  62 - 58 cm 
24 kg 124 cm 64 cm 

A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamat jellemzői: 

Könnyen alkalmazkodott az óvodai körülményekhez, sokat 

játszik együtt társaival, kiegyensulyozott gyermek. A fel-

nőttekkel io szivesen létesít kapcsolatot. 

A társas kapcsolatok alakulása /kihez kötődik/ 

Otthon: édesanyjához, Viktorhoz 

Óvodában: valamennyi gyermekkel s zivesen játszik, Kata 

felett "apáskodó". Állandó társai T. Tibor, Sz. Zoltán. 

A játéktevékenységi, fedlődése: Első napoktól kezdve szive-

sen épitget, rajzolgat. Játékában elmélyült, kitartó. Sze-

repjátékokba kezdetben nem szivesen kapcsolódik be. Sokat 

rajzol. A játékeszközöket nem szivesen adja másnak, de 

meggyőzhető. 
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A beszédfejlődés:  keveset beszél. Májusra sokkal többet 

beszél, érthetősége azonban ennek nem megfelelő, tolda-

lékokat nem igen alkalmaz. Középső csoportban sokat és 

szivesen beszél, de nehezen érthető. Ev végére már sokkal 

jobban érteni beszédét. Seszéde a nagy csoport elejére 

tisztává vált. 

A kezesség: jobb 

A mozLáscselekvés fejlődése:  Átlagos. Mindennapos testne-

velésen inkább nézelődik, de a kötetlen futkosásokat na-

gyon kedveli. Mozgása összerendezett, de végtelenül lassu 

a tempója. Nyugalmából nem lehet kizökkenteni sem dicsé-

rettel, sem elmarasztalással. Ábrázoló tevékenysége sok 

esetben perspektivikus. 

önkiszolgálás:  A kezdeti nehézségek után,  ami  kényelmes-

ségéből ered, már igyekszik egyedül öltözni, - többnyire 

sikerrel. Egyedül és sokat eszik. Meglehetősen lassu, a 

csoportban - bár egyedül, de ő készül el legutoljára. 

Teljesen  önálló, de rendkívül lassu. rengeteget kell fi-

gyelmeztetni. Dicsérettel, buzditással értünk el nála némi 

fejlődést. 

Az érzelmi-akarati  fejlődés: Engedelmes, könnyen kezelhe-

tő. úyugodt. Egyre "oldottabb". Gyakran leszakad a cso-

porttól, mert el-elnézelődik. Vidám, kiegyensulyozott gyer-

mek. Szereti, ha dicsérik, ez sokszor jobb munkavégzésre 

serkenti bármely területen. A siker serkenti, a kudarc nem 

minden esetben keseríti el, néha közömbös iránta. Önbizal-

ma megfelelő. Akarata változó, gyakran fegyelmezetlen, ön-

fegyelme nem korának megfelelő. Szivesen jár óvodába, nyilt, 
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közvetlen mindenkihez. Általában az elgondolkodás,az el-

kalandozás jellemzi, de minden esetben tudja követni a 

játék vagy foglalkozás menetét. 

Az értelmi funkciók és készségek alakulása:  

Nagy képzelőerővel rendelkezik. Általános tájékozottságát 

bőviteni kell. Figyelme eléggé szert, tartóssága sem meg-

felelő. Képzelete talán koránál is magasabb szintü, álta-

lános tájékozottsága jónak mondható. 

Önállóság: megfelelő szintre jutott - kartársaihoz ha-

sonlóan - átlagos. A reábizott feladatokat szívesen elvég-

zi. Önállós ága jó, de  még mindig nagyon lassu! A reábi-

zott feladatokat többnyíre /május/ elvégzi, de sokszor 

igényel állandó odafigyelést és gyakori figyelmeztetést. 

A magatartás általános  jellemzői 

Gyakran el-elfeledkezik a körülményekről, álmodozik, el-

réved. Igy aztán mindenütt ő az utolsó. Problematikus tü-

netek nem lelhetők fel magatartásában. Álmodozás, elré-

vedezés még mindig jellemzi. A müvészi dolgok iránt igén 

fogékony. 

Eléri-e az iskolaérettség i szintet? A fej lesztő . foglal= 

kozások hatására igen. 
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A gyermek családi helyzete 

RQ: 100 - átlagos 

Tomi csak édesapját és testvérét rajzolta le, ezzel hang-

sulyozva az apához füződő mély érzelmi kötődést. A test-

vérféltékenységre is lehet következtetni a rajz alapján. 

A feLlesztő +rogram hatása 

A foglalkozások a 8 St.pontnyi tudásbeli elmaradást tel-

jesen kompenzálták. A magatartásindex eredménye is ugyan- 

ennyit fejlődött. :Minden téren egyenletes fejlődés jellem-

zi. Beszéde főleg tartalmi  szempontból  sokat fejlődött. 

Szivesen mesél, gazdag fantáziája a szines mesefolytatás-

ban nyilvánult meg. sy. Tamás fejlődése jól példázza, hogy 

a kiegyensulaozott családi 1é-;kör, a következetes szülői 
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nevelés és a módszeres foglalkozás együttes hatása képes 

a hátrányok kiegyenlitésére. A magatartásmutatók közül 

csak a feladattudata és a munkatempója szorul fejlesztés- 

re. 
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2 ejlódés a 4 hónapi iskolaelókészitó kompensálás 

hatására 

/Nyers és standard pontokban/ 

úv odázás 	 78 hónap 

I. felmérés: 	II. felmérés: 
1984 január 	1984 május 

rAil próba 	 1 	 1 

Ujjpróba 	 1 	 1 

Beszédtechnika 	- 

Családi nevelés 41/52 	 44/60 

Magatartásindex 70/50 	 78/59 fejlődés: 9 

Lemaradás a ma- 
gatartásban 	6  +2 

A tudásindex összetevői 

I. felmérés II. felmérés 

Utánmondás 12/47 14/55 

Következtetés 8/35 13/60 

nelácid 18/54 20/62 

e_:nyiség 14/49 16/56 

:számlálás 12/35 16/47 

rudástndex 48 56 	fejlődés: 8 

Lemaradás 8 

RQ 100 - átlagos 106 - jó 
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Az egyenletes teljesitmény iskolai  eredményeit  is jellem-

zi. Magatartása példás, az irás-olvasás, számolás szint-

je jó. Beilleszkedése zavartalan volt. 

6. R. János 

Szarvas, 1977. október 21. 

r.. János 

L. Ilona htb. 

Testvérsor: Brigitta 10 éves, Ilona 9 éves, János 5 éves 

A család szerkezetének összetétele: 62 

Lakásviszonyok: 1 szoba, konyha, kamra, előszobából áll 

a lakás. Komfort nélküli. Esztétikai egészségügyi helyze-

te megfelelő. A gyermeknek kevés a játéka, és ami van, 

sem korának megfelelő. A körülményekhez mérten kényelmes, 

igen tiszta otthont igyekszenek a szülők biztositani a 

gyerekek számára. 

A család légköre: csak az édesanya és a két leánytestvér 

tartózkodott otthon, az édesapa hetenként jár haza, vidé-

ken dolgozik. Látszólag harmónikus, kiegyensulyozott a 

légkör. 

Anamnézis 

A terhesség sima lefolyásu. 

A  születés 9 hónapra, sima  lefolyásu. 

Születési suly: 2700 2r. Felsirt-e azonnal:  igen 

A fejlődés mutatói:  

Mikor következett be: Járás: 1 éves kor 

Beszéd: 2 1/2 éves kor 

Szobatisztaság: 2 1/2 éves kor 
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Betegségtörténet: 	sziv zörej e 

járnak d 

A testi fejlődés adatai: 

Suly 

van` 1/4 évenként Gyulára 

Magasság 	Mellkas körfogat 

Kiscsoport MEW MOO 

Középső csoport 16 kg 9 9 cm 55 cm 

17,5 kg 101 cm 55,5 cm 

Nagycsoport 17,8 kg 106 cm 58 - 54 cm 
19 kg 110 cm 59 - 61 cm 

A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási  folyamat jellemzői: 

A beszoktatás problémamentes volt,  kisebb  gondot az je-

lentett, hogy "féktelen" volt, nehezen szokta meg a kötött-

séget. A gyermekek befogadták, ő is szivesen jött óvodába. 

A társas kapcsolatok alakulása /kihez kötődik/ 

Otthon: édesanyához és a testvérekhez egyaránt. 

Óvodában: mindenkivel szivesen játszik, különösen a fiuk-

kal. Állandó játszótársai nem voltak, ez arra is vissza-

vezethető, hogy rengeteget hiányzott. 

83. IX-XII. Agresszivitása miatt nem szivesen barátkoznak 

vele. 

A játéktevékenység felődése: Játékára eleinte kifejezet-

ten a gyakorlójáték volt a jellemző. Ritkán szerepjátékba 

is bekapcsolódott, de nem volt kitartó és elmélyült. A já-

tékeszközökre általában vigyáz, meggyőzhető arról, hogy 

játékát társainak átadja. )v vége felé már egyre gyakrab-

ban kapcsolódik szerepjátékokba, nagyon szeret épiteni. 

83. Ix-XII. Szivesen játszik kisebb csoporttal, de az ele- 
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mi udvariassági szabályok hiánya miatt a gyerekek nem sze-

retnek vele játszani. Verekszik. 

84. . . Zolival szivesen játszik. A játékban soha nem tölt 

be vezető szerepet. 

A  beszédfejlődés: Gyakran kezd beszélgetést, és szivesen 

is beszél. Egy-két hangzó kivételével tisztán, érthetően 

mondja el gondolatait. Szókincse szegényes. Beszédtempója 

átlagos, olykor-olykor gyors. Néha drasztikus kifejezése-

ket használ. 

A kezesség: jobb 

A mozsáscselekvés fejlődése: iviozgása összerendezett, gyors, 

határozott. Általános és kézügyessége kielégítő, alap és 

speciális készségei korának megfelelők. 

83. Mozgása összerendezett, kézügyessége a korának nem 

megfelelő, alacsonyabb. 

84. Általános mozgása jó. Kézügyessége fejletlen. 

Önkiszolgálás: Teljesen önálló, gombolás, kötés a gond öl-

tözködésében. Nagycsoportos korára teljesen önálló. 

Az érzelmi-akarati fejlődés: Inkább vidám, kiegyensulyo-

zott természetű gyermek. Gyakran érzékeny. Legnagyobb örö-

met jelent sziára, ha megdicsérik, ha kicsit csak vele 

foglalkoznak. A siker serkenti, a kudarc többnyire elke-

seriti, de sokszor közömbös iránta. Önbizalma megfelelő. 

Akarata változó, önfegyelme megfelelő. Szeretetigényes - a 

gyerekek eleinte szivesen is tevékenykednek vele, de saj-

nos hamar agresszívvá válik. 

Az értelmi funkciók és kéoessé;ek  alakulása: 

Figyelme változó, sokszor szétszórt. Emlékezete megbizha- 
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tó, felidézése átlagos. A dolgok, jelenségek közötti ösz-

szefüggéseket általában felismeri. Általános tájékozott-

sága nerc: korának megfelelő szintű. 

83. Figyelme igen szétszórt, emlékezete időnként pontat-

lan. Gondolkodása kissé lassu, viselkedésében  bohóckodás-

ra hajlamos.  

84. Figyelnie nagyon rövid ideig tartós. 

Önállósás: Feladatot szívesen végez, gyakran önként is 

vállal. többnyire maradéktalanul teljesíti  a rábizott 

feladatokat. 

83. Feladatait önállóan végzi, szivesen vállal és végez 

megbizatásokat. 

84. Igen sokat hiányzik. Kis visszaesés található az önál-

lóság területén. 

A magatartás általános _jellemzői: Nyílt, közvetlen, jól 

mozog a csoportban, szivesen jár óvodába. Problematikus 

tünetek nem tapasztalhatók az agresszivitáson kivül. 

Eléri-e az iskolaéretts g- szintet?  A fai lesztő program 

hatására elérte a korosztályának megfelelő szintet. 



A gyemek helyzete a családban 

P.á: 70 - 

r rajzon a gyerek, az anya ús az apa látható. Az anya a 

család központi alakja, gondozza, neveli 7,yermekeit. Az 

apa ritkán van otthon, sok külön munkát vállal. Szabad-

idejében ő is  foglalkozik a 7yerekekkel. 

A  család a beilleszkedett cigányok sorába tartozik.  
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Fejlődés a 4 hónapi iskolaelőkészitő kompenzálás 

hatására 

/Nyers és standard pontokban/ 

Óvodázás 	 83 hónap 

I. felmérés: 
	II. felmérés: 

1984 január 
	

1984 május 

Fülpróba 	1 	1 

Ujjpróba 	i 	1 

33eszédtechnika 	1 

Családi nevelés 	36/36 	40/50 

:Magatartásindex 	70/50 	77/78 fejlődés:  8 

Lemaradás a ma- 
fiatartásban 	11 	3 

A tudásindex összetevői 

I. felmérés 	II. felmérés 

Utánmondás 	10/39 	12/47 

Következtetés 	9/39 	13/53 

neláció 	17/50 	20/60 

Mennyiség 	12/42 	16/56 

Számlálás 	18/53 	21/63 

Tudásindex 	48,6 	56,2 	fejlődés: 7,6 

Lemaradás 	9,3 	1,8 

RQ 	70 - problematikus 80 - alacsony 
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A fejlesztő foglalkozások hatása 

A foglalkozásokon aktiv és érdeklődő volt. A magas tudás- 

beli elmaradást /9,3/ sikerült 1,8 	'Ya csökken- 

teni, a magatartásbeli lemaradást pedig 3 	:_ra. 

További fejlesztésre szorul a kitartás és a figyelemkon-

centráció. 

Iskolai eredményei közepesek, az irás-olvasás szintje 

gyengébb a számolásnál. faj zkészsége még nem elég fejlett.  

iiiagatartásában a kitartás mértéke nem megfelelő. 

7. a.  Pál  

Szarvas, 1978. február 9. 

R. János 40 év, Szarvas Állami Tangazdaság 

Gépkocsivezető, 3800,- 

Sz. Zsuzsanna 35 év, ÁPOR, 

benzinkutkezelő, 1740,- 

Testvérsor: Zsuzsanna /14/, János /10/, Palika /3/ 

Lakcim: Szarvas, IV. ker. 260. 

A család szerkezetének összetétele: ép 

Lakásviszonyoki 

Külterületi modern tanyában laknak az országut mentén. Há-

rom szoba összkomfortos a lakás, a gyerekeknek külön szo-

bája van, de játékaik elég szegényesek. Az otthoni környe-

zet ingerszegénynek mondható. 

A család légköre 

- szülők gyakran vannak távol munkahelyi elfoglaltság mi-

att, ezért nagy és felelősségteljes feladat hárul a 15 é-

ves leány testvérre. Palika főleg hozzá ragaszkodik, kö- 
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tődik, mivel legtöbbet vele van. Vasárnap sincs néha együtt 

a család, mivel édesanyjuk benzinkutkezelő és ilyenkor is 

dolgoznia kell. 

Anamnézis 

A terhesség sima lefolyásu 

A születés 9 hónapra, sima lefolyásu 

Születési suly 4,30 kg. Felsirt-e azonnal: igen 

A fejlődés mutatói 

Mikor következett be: Járás: 12 hónap 

Beszéd: 2 év 

Szobatisztaság: 2 és félév 

Megjegyzés: Lsetenként még előfordul az é,j. szakai bevizelés. 

Betegségtörténet: -  

A testi fejlődés adatai:  

Suly Magasság Mellkaskörf oltat 

Kiscsoport 18 kg 107 cm 56 cm 

18 kg 112 cm 57 cm 

Középső csoport 20 kg 114 cm 57,5  cm 

22 kg 116 cm 58 cm 

Nagycsoport 22 kg 120 cm 63-58 cm 

23 kg 124 cm 65 cm 

A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamat jellemzői:  

Nagyon sokáig sirt óv odábaj öv et elkor, gyakori volt álmá-

ban a bevizelés. Nagymértékben hozzájárult a beszoktatá-

si folyamat lassuságához a szülők következetlen nevelési 

ráhatása, rendszertelenül hozták-vitték sokáig a gyerme-

ket. A szülőkkel való beszélgetés hatására sikerült egy 
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állandó időpontot megjelölni a hazavitelhez, igy tudta 

megszokni a délutáni alvást, játékidőt. 

A társas kapcsolatok alakulása /kihez kötődik/ 

Otthon: testvéreihez 

Óvodában: Gy. Tomi, K. Peti 

83. Z. Judit 

A  játéktevékenység fejlődése:  

Kiscsoport: A beszoktatási időszakban gyakorló játékszin-

ten állt, magányos játékot folytatott. Később érdeklődés-

sel figyeli a kibontakozó szerepjátékokat, próbál kisebb 

szerepeket vállalni. 

Középső csoport: baráti kapcsolatokat próbál kialakitani 

társaival. Az együttes tevékenységnél főleg az együttlét 

dominál, alacsony   játékszinten áll. Hajlamos az agressziv 

durva játékra. Ismeretköre bővülésével már egyszerübb sze-

repeket is vállal. 

83. Az előzőekhez viszonyitva igen sokat fejlődött a já-

téka. Igen aktiv a szerepjáték vállalásában. Játékára már 

nem jellemző a durvaság. 

84. Mindenkivel szivesen játszik. 

A beszédfejlődés  

Középső csoport: r, v-hangokat nem ejti /alália/ 

Beszédritmusa gyors, még problémát jelent néhány mással-

hangzó képzése Ily, r, s/ 

83. Logopédus foglalkozik vele heti 2 alkalommal. 

84. Beszéde érthetővé vált. 3ziv esen beszél. 

A kezesség: jobb 
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A mozgáscselekvés fejlődése:  

iscsoport: darabos, kissé rendezetlen mozgása. Félszegen 

végzi a tornagyakorlatokat is, de mozgásritmusa elég gyors. 

Kézügyessége gyenge, ritkán végez ábrázoló tevékenységet 

szabadidőben. 

Középső csoport: mozgáskoordinációja sokat fejlődött, már 

biztosabban, természetesebben jár, fut. Játékidőben ked-

veli a sportos játékokat, versenyjátékokat, harmonikusab-

bá vált mozgása. Kézügyessége a kötelező jellegü foglal-

kozásokon sokat fejlődött, esetenként gyurmázása a  leg-

jobbak közé tartozott!  

83. IX-XII. 

,Mozgása korának megfelelő. restnevelés foglalkozásokon az 

ügyesebb gyerekek közé tartozik. Kézügyessége igen sokat 

fejlődött. Ábrázoló tevékenysége igen jó. 

84. .1ozgása összerendezett, kézügyessége igen fejlett. 

Önkiszolgálás:  

Kiscsoport: sok bátoritást, segitséget igényel önkiszol-

gálás terén. Lassan, bátortalanul tevékenykedik. 

Középső csoport: tanév végére önállóan öltözik, vetkőzik, 

de munkatempója elég lassu.  

83. önkiszolgáló tevékenysége korának megfelelő. 

Tempója ugyan lassubb, de igen pontos, preciz. 

84. Az önkiszolgálás területén is igen sokat fejlődött, 

érett. 

Az értelmi-akarati fejlődés:  

Kiscsoport: nehezen tud feloldódni a közösségben, inkább 
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a felnőttek szeretetét igényli, keresi. Gyakran sir, ha 

problematikus helyzetbe kerül. Nagyfoku belső szorongás,  

gátoltság jellemzi. Akarata esetenként dacos magatartás-

ban nyilvánul meg. 

Középső  csoport:  teljesen feloldódott  belső  szorongása, 

társaival már próbál baráti kapcsolatot létesiteni /3.3., 

T.B., B.Z./. Nyiltabbá, élénkebbé, bátrabbá vált magatar-

tása. Rendkivül ragaszkodó /óvónőkhöz/, de szeretetét ne-

hezen tudja kinyilvánitani. Akarata, kitartása sokat fej-

lődött. 

83. IX-XII. 

Érzelmileg a társaihoz is, de hozzánk is kötődik. Baráti 

kapcsolatai tartósak. /Z.A., Z.J., B.B./ 

84. A kezdetben meglévő belső szorongása teljesen felol-

dódott. $ziv esen teremt kapcsolatot a csoport többi tag-

jával, de a felnőttekkel is. 

Az értelmi funkciók és készségek  alakulása: 

Hiscsoport: figyelme kissé szétszórt, de kezdeményezése-

ken érdeklődő,emlékezete korcsoportjának megfelelő szintü. 

Képzelete szegényes! Gondolkodása logikus, de ismeretköre 

szükkörü. 

Középső csoport: figyelmének időtartama sokat fejlődött, 

kitartóbbá vált. Emlékezete is pontosabbá vált, az átélt 

élményeket el tudja mondani. Képzelete már szinesebbé 

vált, de még elmarad a csoportátlagtól. Gondolkodása so-

kat fejlődött, ismeretköre az óvodai tapasztalatokkal bő-

vült. 

83. IX-XII. Dinamikusan fejlődő egyéniség. Figyelme tar- 



- 118 - 

tós, emlékezete megbizható, gondolkodása korának megfelelő. 

Önállóság, 

Kiscsoport: sok segitséget, irányitást igényel munkavégzése. 

Középső csoport: sokat fejlődött feladattudata, önállóbbá 

vált, munkavégzése időnkénti ellenőrzést, kis segitséget 

igényel. 

83. IX-XII. Munkavégzésben önálló. Szivesen vállal és vé-

gez feladatokat pontosan, kitartóan. Feladattudata korá-

nak megfelelő. 

84. Feladatvégzése, feladattudata sokat fejlődött. 

A magatartás általános] ellemzői 

Kiscsoport: I. félév: könnyen és gyakran sir, kissé szo-

rongó, félszeg tipus. Érdeklődő, de válaszadása kapkodó, 

felszines. Esetenként még előfordul nappal is a bevizelés, 

főleg a kezdeti időszakban /beszoktatás/. 

Középső csoport: nyíltabbá, kiegyensulyozottabbá vált, 

már gyakran mosolyog játék közben, szorongása csak sze-

replés esetén jelentkezik. Bevizelés megszünt. 

83. IX-XII. Nyilt, kiegyensulyozott gyereknek ismertük 

meg. Aktivan részt vesz a foglalkozásokon. Eléri-e az 

iskolaérettségi szintet? A fejlesztés hatására igen. 
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KQ: 93 - átlag alatti
A családrajzon a szülők és a gyermekek külön csoportot al

kotnak. Ez az elkülönülés hangsúlyozza az apa és anya gya

kori távollétét. A kisfiú önmagát a kép szélére rajzolta, 

aég nagyobb nyomatékot adva annak, hogy hiányzik számára 

a szülők szeretete. Óvodai agresszív viselkedése a szere- 

tethiány miatt is lehet.
- Az anyával történt beszélgetésünk után a családi nevelés 

szintje emelkedett, a gyérnek pedig a kiscsoportos foglal

kozások hatására a többiekhez viszonyított legmagasabb e- 

redményt érte el /magatartásban 8, tudásban 13,4 St. pon

tot !/#
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Óvodázás 	 79 hónap 

I. felmérés 	II. felmérés 

Fülpróba: 	1 	1 

Ujjpróba: 	1 	1 

Beszédtechnika: r, v /alália/ 

Családi nevelés: 38/44 	 43/57 

Magatartásindex: 72/52 	 78/60 fejlődés: 8 

Lemaradás a 

magatartásban: 5 

A tudásindex összetevői: 

I. felmérés: 	II. felmérés 

Utánmondás: 	14/55 	 16/62 

Következtetés: 12/49 	 14/56 

Reláció: 	17/50 	 19/58 

Mennyiség: 	8/28 	 15/53 

Számlálás: 	10/29 	 15/44 

Tudásindex: 	46,2 	 54,6 	fejlődés: 13,4 

Lemaradás: 	10 	2,4 

RQ 	93 - átlag alatti 	97 - átlagos 

A fejlesztő foglalkozások hatása  

A gyermeknél fejlesztésre szorult a kitartás, a figyelem 
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tartóssága, a következtetés és közvetve a mennyiség-fo-

galom, valamint a számlálás. A foglalkozásokon 5 volt a 

legaktivabb. Szeretetigényéből adódóan szinte versengett 

a dicséretért, elismerésért. tudásának gyarapodásával 

nőtt az utánmondás és a következtetés szintje. A reláci-

ós feladatok hatására gazdagodott a mennyiségfogalma és 

számolási készsége. Képzelete is sokat fejlődött. 

Szorongása és gátoltsága teljesen megszünt. 

A fejlesztési adatok 

Iskolai tanulásában /hagyományos iskolatipus/ egyenlete-

sen jó t elj esitményt nyuj t. Az írás és rajzolás szintje 

szorul további fejlesztésre. 

8. Z. J gnes  

Szarvas, 1978. augusztus 26. 

Z. János 27 év, Kőbányai Sörgyár Szarvas 

karbantartó, 4000 Ft. 

Ly. Katalin 24 év, Békésszentandrási Szőnyegszövő 

adminisztrátor, 2100 it.  

Testvérsor: - 

Lakcim: Szarvas, Zalka u. 10/3. 

A család szerkezetének összetétele: Anya  egyedül 

Megjegyzés: i desanya "leányanya", egyedül neveli gyermekét 

a gyermek születése óta. 

Lakásviszonyok: .ertes családi házban lakik "Ldesanya" 

kislányával a nagyszülőknél. l;gy szobában alszik anya és 

gyermeke, tulajdonképpen ez a meghitt kis lakrészük. A 

lakás többi helyiségeit közösen használják a nagyszülők- 
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kel, akik sokat segitenek a gyermek gondozásában. A szoba 

berendezése célszerü. 

A család légköre: A nagyszülőkkel való szoros kapcsolat, 

a lakásviszonyok meghatározzák a "csonka" család légkörét. 

A  nagymama önzetlen támogatást és szeretetet biztosit anyá-

nak és gyermekének, csak a  nagyapa magatartása nyugtala-

nító /idegbeteg - leszázalékolt/. 

Anamnézis 

A termesség sima lefolyásu 

A születés 9 hónapra, sima lefolyásu 

Születési suly: 4050 gr. Felsirt-e azonnal: igen 

A fejlődés mutatói:  

Mikor következett be: Járás: 13 hó 

Beszéd: 2 év 

Szobatisztaság: 2 1/2 év 

Betegségtörténet: Kiscsoportban az egyik kézcsontja meg-

repedt, majd a csontok eltörtek! Hajlamos a csonttörésre. 

A testi fejlődés  adatai:  

Suly Magasság Mellkaskörf ogat 

Kiscsoport 16 kg 98 cm 56-58 cm 
18 kg 104 cm 57-58 cm 

Középső csoport 

Nagycsoport 21 kg 116 cm 62-57 cm 

A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamat jellemzői:  

Gyorsan megszokta az óvodai életet, korábban már bölcső-

débe járt. Esetenként még előfordult a beszoktatási idő-

szak alatt a bevizelé s . 
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Kissé  gátlásos, csak B. rtobival beszélget, nehezen oldó-

dik fel a közösségben. Felnőttekkel szinte alig beszélget, 

csak az ismerős emberekkel tud társalogni. 

A társas kapcsolatok alakulása /kihez kötődik/ 

Otthon: anyukához, nagyszülőkhöz 

Óvodában: B. hobihoz 

Tea ycsoport: Általában fiukkal játszik, valamennyi fiu 

barátja, különösen i'. Tibi, Ez. Zoli, B.  Robi  nem tartozik 

már a társaságához. 

ti játéktevékenysét; fejlődése: 

Kiscsoport: Sokáig magányos játékot folytat. A közösségbe 

való beilleszkedés után már keresi a társas kapcsolatokat. 

Sokat fejlődött játékszintje; a kezdeti gyakorló játékot 

már év végén felváltja az egyszerübb szerepjáték. Jól tud 

alkalmazkodni az általuk felállított szabályokhoz, jó "tö-

rőképességgel" rendelkezik. 

Középső csoport: nagyon sokat változott játéka, kedveli a 

szerepjátékokat. A vállalt szerepekhez alkalmazkodik, be-

tartja a játékszituációkat, a megbeszélt szabályokat. Sza-

bályjátékok közben ügyel a szabályok betartására /!/ is. 

Kedveli a "fiul", sportos játékokat! 

Nagycsoport:ozgásos játékokat kedveli /futball/. Szive-

sen épít. A fiuk játéktevékenységébe kapcsolódik be. 

A beszédfejlődés 

Kiscsoport: r-hangot nem képezi tisztán. 

A kezesség: jobb 

A mozgáscselekvés fejlődése:  
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Kiscsoport: mozgása kissé bátortalan, félszeg. Sok buzdi-

tást igényel. Szeret rajzolni, de kézügyessége még elég 

fejletlen. 

Középső csoport:  mozgáskoordinációja erőteljesen fejlő-

dött, egyre biztosabban, harmónikusabban mozog. Áb rázolás-

tevékenységekbe szivesen bekapcsolódik, de kitartása még 

nem elegendő a kiemelkedő tevékenység nyujtásához. Jó rit-

musérzéke van, hallása kialakulóban. 

Nagycsoport: átlagos kézügyességű, nagy mozgásigényü.  

Önkiszolgálás:  

Kiscsoport: tanév végére eléri az önkiszolgálással kap-

csolatos követelményszintet. Önállóan öltözködik, vetkő-

zik, csak a cipőfüzés és megkötés jelent számára még prob-

lémát. 

Középső csoport: teljesen önállóan öltözik, vetkőzik, szi-

vesen vállal megbizatásokat. Társainak, a kisebbeknek szi-

vesen segit, ha igénylik. 

Nagycsoport: önálló 

Az érzelmi-akarati fejlődés:  

Kiscsoport: kezdetben nagyon zárkózott, magányos gyermek 

volt, majd később egyre oldottabbá, közlékenyebbé vált. 

A felnőttekkel szemben még szorongó, de problémáit már 

közli velük. Baráti kapcsolatát igyekszünk pozitiv tölté-

süvé tenni /B.R./,ez növeli a gyermek önbizalmát. 

Középső csoport: sokat változott magatartása, bátrabbá, 

nyiltabbá vált egyénisége. Különösen a fiuk társaságát 

kedveli, de szivesen játszik leányokkal is. A felnőttekhez 

már bátrabban szól, közlékennyé vált. 
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Nagycsoport: kötődik a felnőttekhez, gyakran simogatással 

fejezi ki szeretett. Hamar sirva fakad, ezzel a számára 

nem kedvező helyzetet akarja megváltoztatni, Pl. ha nem 

szeret egy ételt. 

Az értelmi funkciók és készségek alakulása:  

Kiscsoport: figyelme függ érdeklődésétől, egyre jobban nő 

időtartama és terjedelme. Lmlékezete átlagos. Képzelete 

kissé szegényes, ez kihat gondolkodásmódjára is. Általá-

nos tájékozottsága nem kielégítő! 

Középső csoport: figyelme sokat változott, koncentrál-

tabbá vált. Szándékos figyelme kialakulóban. Képzelete 

ismeretei bővülésével gazdagabbá vált, általános tájéko-

zottsága is szélesebb körövé vált. 

Nagycsoport: gondolkodása átlagosan fejlett, gondolkodá-

sában kissé kapkodó. A figyelem, tartóssága változó. 

Ónállóság 

Kiscsoport: lassan végzi el feladatát, de segitséget már 

csak esetenként igényel. Szivesen regit társainak. Fela-

dattudata még nem  alakult ki kellően! 

Középső csoport: feladatvégzése pontosabbá vált, az ön-

kiszolgálással. 

Nagycsoport: kialakult feladattudata. vnként vállal mun-

kát, szívesen végzi. 

A magatartás általános_dellemzői 

Kiscsoport: rendkivül zárkózott, félszeg egyéniség, ne-

hezen tud kontaktust teremteni társaival. Félszegsége 

csak félév végére oldódik fel. 
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r.özépső csoport: félszegsége teljesen feloldódott, inkább  

bőbeszédűvé vált.  

Nagycso2ort: Nem félszeg, igen nyilt, beszédes, derűs 

hangulatu. Altalános tájékozottsága sokat fejlődött. 

Eléri-e az iskolaérettségi szintet? Fejlesztés hatására  

igen.  

A gyermek helyzete a családban 

Í Q: 103 - jó  

A család központi alakja és összetartója a nagymama. Ha-

tározott fellépésű, energikus egyéniség, okos szeretettel  

neveli unokáját. Nevelési attitűdje meleg-korlátozó. A  

kislány kötődik anyjához és a nagymamához, a nagyapa szin-

te "peremhelyzetű" a családban, ez agressziv megnyilvánu-

lásainak /idegbeteg/ köszönhető. A  kislány anyja gátlá- 

sos, szorongó személyiség, /osztályfőnöke voltam, jól is- 



- 127 - 

merem/ ami főleg Beszédgátlásban nyilvánul meg /dadog/, 

valamint a "leányanya-helyzetből" adódik. Az ő nevelési 

attitüdje meleg-engedékeny.  Ági fejlődése /magatartásban 

és tudásban/ a szeretetteljes családi nevelésnek is kö-

szönhető. 

A fejlesztő  foLlalkozások hatása  

Fejlesztést az általános tájékozottság, a gondolkodási mű-

veletek és a figyelem tartóssága terén igényelt. A fog-

lalkozásokon sokat fejldött az emlitett területeken. A 

kiscsoport derüs légkörében csökkent tulmozgékonysága, be-

szédfegyelme is erősödött. A foglalkozásokon elég aktiv 

volt, kialakult az önmagával szembeni igényessége. A gon-

dolkodtató feladatok megoldásához pedig egyre kevesebb 

időre volt szüksége. 

A fejlesztési adatok 

Úv odázás : 	 73 hónap 

I. felmérés 	II. felmérés 

Fülpróba: 	0 	1 

Ujjpróba: 	1 	1 

.Beszédtechnika: - 

Családi nevelés: 36/36 	41/53 

Magatartásindex: 73/53 	78/60 fejlődés: 7 

Lemaradás a 

magatartásban: 	4 	+ 7 
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A tudásindex összetevői: 

I. felmérés 	II. felmérés 

Utánmondás 	10/39 	 13/51 

Következtetés 8/35 	 12/49 

Reláció 	18/54 	 21/66 

Mennyiség 	14/49 	 16/56 

Számlálás 	11/32 	 15/44 

Tudásindex: 	45,8 	 53,2 	fejlődés: 7,4 

Lemaradás: 	5 	 + 1,2 

RQ 103 - j ó 	 108 - j ó 

Tanulmányait a hagyományos iskolatipus 1. osztályában 

kezdte meg. Az egésznapos oktató-nevelőmunka biztositja 

egyenletes fejlődését. A beilleszkedés kezdeti nehézsé-

gei után kapcsolatteremtése jó. Tanulmányi eredménye kö-

zepesnél jobb. Szépen olvas, az irás szintje kicsit ala-

csonyabb, nehézségei csak a számolásnál adódnak. 

9. Z. Judit /Melléklet 25. oldalától - a 49. oldalig/ 

Kétféle fejlesztési lehetőséget is biztositottunk számára. 

Tagja volt az irányitott családi nevelésű I. csoportnak 

is, ezért a nála alkalmazott fejlesztési módot már előbb 

közöltem a melléklet 25. oldalától. 

A kiscsoportos foglalkozás eredményei a melléklet 47. 

és 48. oldalán találhatók. 
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A III. számu kisérleti csoport óvodásainak óvodai és fej- 

lesztési adatai  /családi nevelés irányitása és fejlesztő  

program/  

1. A. Péter 

Orosháza, 1978. augusztus 11. 

A. János 50.  

üKI, mg. munkás 4000,- it - 8 általános 

~ . Judit 42.  

DATE, takaritónő 2550,-2t - 8 általános  

:'estvérek: Józsi 13 év, Ilona 3 év  

Lakcim: Szarvas, Benka Gy. u. 3.  

Lakásviszonyok: saját ház, egyszobás lakás.  

Viz nincs a lakásban, villany van. Jaóyon piszkos, ápo-

latlan, gondozatlan környezet. Idősebb szülők, szerintem  

teher már a kicsi gyerek. A lakás egészségügyi helyzete  

sem  megnyugtató!  A gyermek szociokulturálisan hátrányos  

helyzetü.  

A család légköre: az édesapa gyakran iszik elég nyugta-

lan a légkör. Az édesanya a szülői értekezleteken részt  

vesz, elkiséri a gyereket a logopédiai foglalkozásokra,  

eteti, öltözteti gyerekeit, de mást nem tesz, gyermekei  

nevelése érdekében!  

Anamnézis  

r terhesség sima lefolyásu.  

A születés 9 hónapra, sima lefolyásu  

3zuletési suly: 3,55 kg r`elsirt-e azonnal: igen  

A fejlődés mutatói:  

Mikor következett be: Járás: 13 hó  
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Beszéd: 16 hó 

Szobatisztaság: 2 

Betegségtörténet: fertőző betegsége 

A testi fejlődés adatai: 

1/2 év 

nem volt! 

Magasság 	Mellkaskörf oltat Suly 

Kiscsoport 

Középső csoport 16 kg 105 cm 50 cm 

17 kg 107 cm 51 cm 

Nagycsoport 19 kg 110 cm 53 cm 
20 kg 111 cm 53 cm 

A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamat jellemzői:  

A kiscsoport "kimaradt". Csak ebben az évben jött /köz e-

sőben/ óvodába. Eleinte sokat sirt, nehezen talált bará- 

tokat. Most már jól érzi magát a csoportban, szeretnek.ve-

le is játszani társai. 

A társas kapcsolatok alakulása  /kihez kötődik/ 

Otthon: édesanyjához 

Óvodában: S. Csabához 

A játéktevékenység fejlődése:  

1982. Nehezen kapcsolódott be a közös játékba. Hosszu i-

deig csak kivülről figyelte társait. Most hó végére már 

szerepeket is vállal, de elsősorban az épitő játékokban! 

1983. Változatlanul szereti az épitő játékokat, de szive-

sen vesz részt a mozgást igénylő játékokban is. 

1983. K.I. Egyre aktivabb! Egy-egy alkalommal már szerve-

zője, irányitója a szerepjátékoknak! 
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A beszédfejlődés:  

1982. Az "s", "r"-t szabálytalanul képzi. 3eszédgátlás  

jellemzi. 

1983. Nagy segitséget jelent beszédfejlődésében a heti 2 

alkalommal történő logopédiai foglalkozás. 

1983.  J.  szépen javul, alakul a beszédérthetősége! 

A  fejlesztés hatására szókincse gyarapodott, a beszédgát-

lás mértéke csökkent. 

A kezesség: jobb 

A mozgáscselekvés fejlődése:  

1982. Elég "mackós" a mozgása. Nem szereti a testneve-

lést, elég bátortalan. Az ének-zene foglalkozásokon sem 

aktiv, nehéz az ábrázolás is számára. A mesét szereti! 

1983. Mozgása összerendezett, legtöbb gondot Petinek az 

ábrázolás és kézimunka okoz. 

1983.  I.  Ábrázoló készsége inkább utánzás utján fejlődik 

- az elképz;Aése is erre utal ábrázolásnál, sok segitsé-

get igényel! Még nem megfelelő a kézügyessége! 

Önkiszolgálás:  

1982. Igényli a segitséget! 

1983. iokat fejlődött önkiszolgálása, az igényességét vi-

szont még fejleszteni kell! 

1983. XI. Munkára érett, jellemzi a tanulékonyság! 

Az érzelmi-akarati fejlődés:  

1982. :famar sirvafakad, nagyon érzékeny, fájdalmasan é-

rinti, ha elveszik egy-egy játékát. 

1983. Akarati tulajdonságai jól fejleszthetők! A "dac"- 
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koron már sikeresen tuljutottunk! Nagyon hálás természetü, 

a dicséret motiválja. 

1983. XI. Szivesen fogadja a felnőttek irányitását, ér-

zelmi kiegyensulyozottság jellemzi! 

Az értelmi funkciók és képességek  alakulása:  

1982. Figyelme szórt, képzelete hiányos, általános tájé-

kozottsága alacsony szintü. 

1983. Gondolkodása szemléletes, képszerü még mindig! 

1983. XI. liár az ok-okozati összefüggések felismerésére 

képes! Alakul szóbeli kifejezőképessége is. Emlékezete is 

javult, ismeretlen fogalmat nem tartalmazó, egyszerű bő-

vitett mondat hallás utáni visszaadására is képes! 

mállóság 

1982. ,lég bátortalan, sok segitséget igényel, bár most 

már év végére önállóan öltözködik, ellátja a személye kö-

rüli feladatokat. 

1983. Szereti a naposi munkát, de a csoportért végzett 

mindenféle feladatban szivesen vesz részt. 

1983. Al. A közösségben jól érzi magát, képes az alkal-

mazkodásra, a közösségért végzett jó munkára! 

1984. V. Elég lassu, de önálló a feladatok végzésében. 

A magatartás általános jellemzői:  

1984. V. Igen lassan tanul meg egy-egy  verset, mesét, és 

ezért gyakran sirvafakad az utóbbi időben. 

Eléri-e az iskolaérettségi szintet? r'ej lesztés hatására 

igen. 



A gyermek helye a családban

KQi ¿4 - átlag alatti

A gyermek a családban peremhelyzetü /sajnos rossz a fel

vétel/» a központi, összetartó egyéniség az anya» Az apa 

alakja sötét szinekkcl ábrázolt, de a gyermek mégis ra

gaszkodik hozzá» A legkisebb testvérét nem rajzolta le, 

ami cestvéi'féltékenységre utal»

A fejlesztő foglalkozások hatása

A. x7éter fejlődése csak az óvodai kompenzálás eredménye, 

mert a szülők nagyon keveset tettek érte. Az anya a gon

dozási feladaton túl céltudatos nevelésre nem hajlandó. 

Nevelői attitűdje niueg-korlátozó» Az apa személy iségj 

gyei alapján inkábi, "veszélyeztető" ¿y erme-L oi számára az 

állandó alkoholfogyasztás miatt.

A gyermek az óvodai foglalkozásokon kezdetben gátlásos,
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nehezen oldódó volt. A kiscsoportos foglalkozásokon már 

kezdettől aktiv, érdeklődő. :,:inden feladatot szivesen vál-

lalt, a siker és a dicséret teljesen megszüntette gátlá-

sait. A hiányos családi nevelés ellenére a magatartásban 

elért fejlődése 7 át. pont. 

Az ingerszegény környezet tudásra gyakorolt hatását is 

sikerült leküzdeni. A tudásban elért fejlődése 8,6 St. 

pont. Az anyanyelv területén azonos mértékben javult az 

utánmondás és a következtetés szintje, jelentősebben a 

relációszókincsé. Csak az utánmondásban nem érte el az 

országos szintet, 

A fejlesztő program hatása 

Ov odázás : 73 hónap 

I. felmérés II. felmérés 

Fülpróba 

Ujjpróba 

Beszédtechnika 

Családi nevelés 

magatartásindex 

Lemaradás a 

magatartásban: 

0 

1 

r, 	s 

34/55 

65/44 

-7 

1 

1 

35/36 

72/52 

-1 

fejlődés: 7 
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A tudásindex összetevői: 

I. felmérés II. felmérés 

Utánmondás 	10/39 12/47 

Következtetés 	10/42 14/56 

Iteláció 	17/50 20/62 

Mennyiség 	9/32 13/46 

Számlálás 	8/23 11/32 

Tudásindex 	40 48,6 fejlődés: 8,6 

Lemaradás 	-11 -2,4 

KC : 	93 - átlag alatti 101 - jó 

A. Péter tanulmányait a hagyományos iskolatipus 1. osztá- 

lyában folytatja. Az osztályközösségbe kicsit nehezen il-

leszkedett be. Iskolai magatartására semmi panasz nincs. 

Tanulmányi teljesitménye egyenletes, általánosan közepes.  

Leggyengébb szintű az irása, legjobb a számtan, rajzkész-

sége átlagos. Beszédszintje korának megfelelő. 

2. 3. Csilla 

Gyula, 1978. augusztus 22. 

.i. László 32 éves - szakmunkásképző 

kőmüves, 	3800,-Ft. 

Az anya: óvónőképző Intézet ollé g iuma 

tatra ritónő - 8 általános 

Testvérsor: - 

Lakcim: ,Dza rvas, Kodály Z. u. 2. 

A család szerkezetének összetétele: ép 
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Az édesapa cigány származásu. Becsületesen dolgozó ember, 

jó családapa. 

Lakásviszonyok: Egy hatalmas, uj családi házban élnek. A 

ház három szobás, a fürdőszoba most készül. A lakás modern 

butorral berendezett. '1'V, rádió biztositja a müvelődést, 

szórakozást. A falak tapétázottak, mindenen látszik az i-

gényesség, tisztaság. 

A család légköre: Az apa "cigány", aki becsületes, igényes 

munkával teremtette elő a feltételeket családjának. Láto-

gatásomkor először nagyon visszahuzódó volt, de amikor 

Csilláról kezdtünk beszélni, mindjárt volt kérdése, monda-

nivalója. A szülők kapcsolata igazán jó lehet, hiszen Csil-

la magatartása nyugodt családi életről tanuskodik. Büszkén 

mutatta az apa, hogy ami itt látható, minden ő keze mun-

kája. A kis szoba Csilláé lesz, ha minden helyiség elké-

szül. Külön gyermeksarkot nem láttam. Csilla otthon is 

szeret rajzolni. Sokat van a mamáéknál is. A szülők a ne-

velésben kicsit engedékenyek, az anyuka szigorubb, követ-

kezetesebb is. Minden tiszta, rendes, Csilla is mindig na-

gyon ápolt. 

Anamnézis 

A terhesség sima lefolyásu 

A születés 9 hónapra, sima lefolyásu 

születési suly: 3000 gr. Felsirt-e azonnal: Nem élesztet-

ték. /farfekvéses volt/ 

A fejlődés mutatói:  

Mikor következett be: Járás: 16 hónap 

Beszéd: 20 hónap 
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Szobatisztaság: 20 hónap 

Betegségtörténet: 1983-ban sérvmütét 

A testi fejlődés adatai:  

Suly 	Magasság 	Mellkaskörfogat 

Kiscsoport 	15 kg 	100 cm 	48 cm 

15,5 kg 	102 cm 	49 cm 

Középső csoport 16 kg 	103 cm 	50 cm 

16,5 kg 	106 cm 	51,5 cm 

Nagycsoport 	17 kg 	110 cm 	53 cm 
18 kg 	112 cm 	53 cm 

A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamat jellemzői:  

Csilla 1982 junius óta jár csoportunkba. Kezdettől fogva 

nagyon vigkedélyü, mosolygós kislány. Könnyen barátkozik 

a gyermekekkel, felnőttekkel. Láthatóan jól érzi magát a 

közösségben. P. Jutkával szeret játszani. Könnyen fogadja 

az óvodai élettel járó uj szokásokat, nem okoz gondot az 

öltözés, vetkőzés. A tisztálkodással kapcsolatos teendő-

ket nagy igényességgel, ügyesen végzi. 

A társas kapcsolatok alakulása /kihez kötődik/ 

Otthon: Szülőkhöz, nagyszülőkhöz 

Ovodában: Kislányokhoz: r. Jutkához, G. Gabihoz 

A játéktevékenység fejlődése:  

1982. Eleinte ismerkedik a sok különleges játékkal. 

den érdekli, ami körülötte történik. Jelenleg még nem tud-

ja egy-egy játék hosszabb ideig lekötni. mozgékony kislány. 

Néha  elveszi társaitól a játékokat. 

1983. Csilla játéktevékenysége sokat fejlődött. Szeret 

rajzolni. A kislányos játékokat nagyon kedveli. Gondosko- 
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dik a babákról. áüt, főz, mosogat. Játékszintje életko-

rának megfelelő. 

A beszédfejlődés: Kezdetben csak szavakban beszél, később 

néhány szavas mondatban elmondja élményeit. Koránál keve-

sebb szókinccsel rendelkezik. Kicsit halkan beszél a  fog-

lalkozásokon. Középsős korára sokat fejlődött. Nagycso- 

port os korára beszédszintje átlagos. 

A kezesség: jobb 

A mozgáscselekvés fejlődése:  

1982. Csilla alacsony, jól fejlett  kislány, mozgása koor-

dinált, korának megfelelő. Igényli a mozgást, szereti a 

mozgásos feladatokat, a testnevelés foglalkozásokat. Kéz-

ügyessége korának megfelelő, fejleszthető. szeret énekelni, 

táncolni. Külön zenei előképzőbe jár. Hegedülni tanul. 

1983. iüozgása ügyes, összerendezett. Szereti a mozgásos 

feladatokat. Kézügyessége sokat fejlődött. Szeret rajzol-

ni. Alap és speciális készségei életkorának megfelelőek. 

A  zenei előképzést abbahagyta. 

1984. iiozgáskoordinációja és kézügyessége átlagos, alap 

és speciális képességei elérik a megfelelő  szintet,  las-

san fejleszthető.  

Önkiszolgálás:  

1982. Kis segitséggel igyekszik a maga körüli teendőket 

elvégezni. Nagyon igényes a maga és környezete tisztasá-

gára, rendjére. 

1983. Szivesen végzi a naposi feladatokat. únállóan öl-

tözködik, vetkőzik. A cipő bekötését nagy lelkesedéssel 

gyakorolja. regit társainak is. Szépen, tisztán eszik, 
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ismeri a szokásokat. Önálló. 

1984. Iiiindenben ónálló. Nagyon szereti a tisztaságot, ren-

det. Ú maga is szeret minden tevékenységben részt venni. 

Az érzelmi-akarati fejlődés:  

1982. ,iarátságos, jó természete megkönnyiti számára a be-

illeszkedést. Ovodába kerülésekor eleinte az óvónőkhöz, 

dajkákhoz kötődik. Kicsit sértődékeny, de hamar elfelej-

ti. 1983. Csilla kedves, közlékeny. Lrzelmileg legjobban 

a. Jutkához és G. Gabihoz kötődik. Könnyen sir, ha vala-

miért kis szidást kap. Mindig nevetős kis arcocskájával 

környezetét is vidámmá teszi. Hársai szeretik, ő is ra-

gaszkodik a csoporthoz és az őt körülvevő felnőttekhez. 

1984. Nagyon nehezen viseli a változást. Pl.  összevonás, 

más óvónő a csoportban - mindenkihez ragaszkodik. Sok kis 

barátnője van. A kudarcot nehezen viseli el. 

Az értelmi funkciók és képességek alakulása:  

1982. Figyelme nem tartós még, gondolkodása korának meg-

felelő. A foglalkozásokon, kezdeményezéseken érdeklődő, 

de nem hosszu ideig. 

1983. Csilla a foglalkozásokon lassan aktivizálható. Fi-

gyel, de nem jelentkezik magától. Sokszor kell ösztönöz-

ni, kérdezni. Egy feladat sikeres elvégzése után örül az 

eredménynek. Átlagos  tájékozottsága életkrának megfelelő. 

1984. Az értelmi funkciók és képességek lassan  fejlődnek.  

Csilla figyelme nem tartós. A problémam4igoldó gondolkodás 

gondot okoz neki. h.mlékezete, képzelete fejlett. Általános 

tájkozottsága fejlesztésre szorul.  
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')nállóság 

1982. Kis segitséget igényelve szivesen vállal feladato-

kat. Feladatvégzésében még nem elég kitartó. 

1983. vnállóan old meg feladatokat. Amit elvállal, azt 

telj esiti is. Igényes az eredményre is. áokat fejlődött 

feladattudata, kitartása, pontossága. 

1984. 2eladatvégzése pontos. Amit elkezd, kitartóan vé-

gig csinálja, egyre igényesebb. Az óvodában minden szépre 

és jóra nagyon fogékony. A felnőttekkel udvarias,, a daj-

káknak szivesen segit. 	 . 

A magatartás általános jellemzői:  

Csilla a csoport kedves kis tagja.; csoporttal szive-

sen müködik együtt. Gyermekekkel, felnőttekkel kedves, 

tisztelettudó. Vannak egyéni ötletei, de szivesen fogad-

ja mások elképzeléseit. wlostanában érzékeny, könnyen sir, 

ha valami nem elképzelése szerint sikerül. 

Eléri-e az iskolaérettségi szintet? Kis fejlesztéssel igen. 
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A gyermek helye a családban 

nQ: 92 - átlag alatti 

Derüshangulatu családrajz. A kislány érzelmileg az apához 

áll közelebb, ő kényezteti jobban, több időt is töltenek 

együtt, mert foglalkozásából adódóan az apa télen sok-

szor nem dolgozik. A rajz befejezetlensége a kitartás 

hiányára és a fejletlen rajzkészségre utal. 

A fejlesztés hatása  

A szülők szívesen fogadták a családi nevelés irányitá-

sát, őszintén megbeszéltük a nevelési és fejlesztési ten-

nivalókat. Az anyával könnyen tarthattunk állandó kapcso-

latot a közös munkahely miatt. /Az Óvónőképző Intézetben 

dolgozik./ A család közös nyári nyaralásához is segitsé-

get nyujthattunk, /cserebeutaló biztositása/, igy a gyes 

mek élményanyaga is gyarapodott. A családi nevelés fej-

lődését bizonyítja a kislány egyenletes fejlődése, ezen 
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belül is az utánmondás és a magatartásindex nagymértékü 

emelkedése. 

A fejlesztő program adatai 

óvodázás: 	73 hónap 

I. felmérés II. felmérés 

Ailpróba 0 1 

Ujjpróba 1 1 

Beszédtechnika - - 

Családi nevelés 40/50 46/64 

idagatartásind ex 70/50 78/59 fejlődés: 8 

Lemaradás a 

magatartásban -1 +7 

A tudásindex összetevői: 

I. felmérés II. felmérés 

Utánmondás 12/47 15/59 

KJvetkeztetés 11/46 15/60 

reláció 16/46 18/54 

iYiennyiség 12/42 16/56 

Számlálás 15/44 18/53 

Tudásindex 48 56,4 fejlődés: 8,4 

Lemaradás -4 

rt: 92  - átlag alatti 	102 - jó 
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Az egésznapos iskolában a jobb tanulók közé tartozik. Köny-

nyen beilleszkedett az uj közösségbe, tanulmányi munkája 

egyenletes, csupán a rajzkészsége  nem elég fejlett  /átla-

gos/. Minden iránt érdeklődő, beszédszintje megfelelő,  

gondolatait szépen, választékosan  fejezi ki.  

3. L. Sándor 

Gyula, 1978. junius 19. 

L. Sándor 29 év, ÁF SZ 

szakács 3300,-Ft - szakmunkásképző 

B.:.;ária 	25 év 	BM  

gyors- és gépiró, 26u0,- Ft. - szakiskola 

Testvérsor: 1 kislány, 5 éves 

Lakcim: Szarvas, Dr.ivielich J. u. 1/0./1. 

A család szerkezetének összetétele: ép 

Lakásviszonyok:  

2 szoba összkomfortos társasházban él a család. A gyerme-

keknek külön szobája van. A gyermekek életkorának megfe-

lelő játékok biztositottak. A falat Sanyi összefirkálta. 

Usszességében a lakás nem mondható nagyon tisztának. 

/1981. szeptember - az 1. látogatás/ 

1984. Ismét látogattam a családot a hallgatókkal. Az első 

látogatás óta nem tapasztaltam változást. 

család légköre:  

Látogatásomkor mindenki otthon tartózkodott. Sanyika min-

denre felmászhat, a polcra stb. Az apuka talán tul enge-

dékeny, az anyuka következetesebbnek látszik. ti család 

légköre - amennyire ilyen rövid idő alatt meg lehet fi-

gyelni, - jónak mondható. Anikó nyugodt, kiegyensulyozott, 
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igy talán tul sokat foglalkoznak Sanyival, aki állandó 

felügyeletet, odafigyelést igényel. /1981. szeptember/ 

1984. A szülők eleinte nagyobb gondot forditottak a gyer-

meknevelésre. Később nem érdeklődtek óvodai élete iránt. 

A nyilt napra nem jött el senki. Sanyi személyi tiszta- 

sága nem megfelelő. Egyre elhanyagoltabban jár a közösség- 

be. 
Anamnézis 

A terhesség sima lefolyásu 

A születés 9 hónapra, császármetszéssel 

Születési suly: 3700 gr. Felsirt-e azonnal: Nem 

Megjegyzés: Nem sirt fel, ezért pofozták, majd élesz-

tették.  

A fejlődés mutatói: 

Mikor következett be: Járás: 16 hónap 

Beszéd: 20 hónap 

Szobatisztaság: 2 éves korban 

Betegségtörténet: 1980 áprilisától eszméletvesztései vol-

tak, mely ájulással járt. Később gyógyszeres kezelést ka-

pott, majd kórház /1-2 Sevenaletta reggel-este/-ba került. 

Magas láz esetén jelentkezik a görcs. mandulájával-fülé-

vel el több probléma volt. 

1981. XII. hónapban felülvizsgálat: Az értékelhető szaka-

szon már görcsjel nincs az ;EG-n. 

A testi fejlődés adatai 

Suly 	magasság 	iellkaskörfogat 

Kiscsoport 15 kg 
16 kg 

96,2 cm 
98,5 cm 

53,7 cm 
54,3 cm 
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:Lözépső csoport 

Suly 	Magasság 	yiel lka skörf ogat 

18 kg 	102 cm 	56 cm 

19 kg 	105 cm 

Nagycsoport 21 kg 	110 cm 

23,5 kg 	115 cm 

58,5 cm 

60 cm 

A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamat jellemzői:  

Ovodába kerüléskor sok gondot okoz. Szivesen elbujik, sze-

ret elszökni. Állandóan igényli a felügyeletet. A  gyerme-

kekkel agressziv, játékait nem óvja, szivesen tör össze 

mindent. Nehezen alkalmazkodik a szokásokhoz. A felnőttek 

kéréseit, utasitásait semmibe veszi. Félnek tőle társai. 

1981. november: Sanyi lassan kezdi megszokni az óvodai é-

letet. A hallgatók jelenléte kifejezetten zavarja. Maga-

tartása mégis nyugodtabbnak mondható. 

1983. már nem agressziv annyira, társai befogadják. Igény-

li a szeretetet. Nagyon hizelgő. Amikor nincs kiképzés, 

mintha kicserélték volna, sokkal kiegyensulyozottabb. 

A társas kapcsolatok alakulása /kihez kötődik/ 

Otthon: Szülőkhöz, testvéréhez 

Ovodában: óvónőkhöz, P. rcitához, L. Andrishoz. 

A játéktevékenysé fejlődése: 1980. xI. 

Játékára jellemző, hogy minden érdekli, de semmivel ne m  

játszik, rombol, összetöri, ami a kezébe kerül. :Jndenbe 

belefog, de semmihez nincs kitartása. A társai félnek tő-

le, agressziv viselkedése miatt.  Magatartása  időnként meg-

hökkentő. 

1981. Gyakorló játékot játszik, inkább egyedül. :,:ár nem 
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rombol annyira. A babakonyhában szerepjátékot kezd kiala-

kitani. 8zivesen süt, főz, térit. ;iég mindig nem kitartó. 

Ide-oda csapong. 

1982. izivesen vesz részt az épitkezésben. nagyon szereti 

a nagy méretű fakockát. A babakonyha most is legkedvesebb 

játszóhelye. :ár közös játékban is vállal szerepet. Egy-egy 

témát hamar megun. 

1983-84. Az épitkezés és a főzés jelenleg is a leggyako-

ribb játéka. Karácsonyra is főzőkészletet kapott. A já-

tékban nyugodtabb, társaival tud együtt játszani. 

A beszédfejlődés  

1980. Beszédfejlődése rendellenesnek mondható. Beszédhi-

bája ugyan nincs, de beszéde lassu, vontatott. Ugy látjuk, 

szaklogopédusra lenne szüksége beszédének felzárkóztatá-

sához. Természetellenes artikulációval beszél hasonlóan 

azokhoz, akiknek halláskiesésük van. 

1983. 6anyit logopédus hallgatta meg. Ebben a tanvben lo-

gopédiai oktatásban részesül. 6zépen halad.. A rajzos fela-

datok elvégzése nagy gondot okoz neki. 

1984. A logopédiai foglalkozásokra csak heti 1 alkalommal 

tudja vinni az anyuka. A gyermekkel kapcsolatos teendők-

kel az apa nem foglalkozik. 

A kezesség: jobb 

2 évig kézügyessége semmit nem fejlődött. 

1984. Második  félévben kezd felismerhetően ábrázolni. 

A mozgáscselekvés fe'lődése: 

1981. Mozgásfejlődése viszonylag normális. Mozgásszükség- 

lete jóval nagyobb a többi gyermekénél. Mindenhova felmá- 
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szik, bebujik. Veszélyérzete nincs. Testi épségét az ál-

landó fokozött felügyelet mellett is sokszor csak a vélet-

len óvja. Gyakran földhöz veri magát, mintha nem érezne 

fájdalmat, nem sir. Testnevelés foglalkozáson ügyesen, 

biztosan mozog /önfegyelme nincs/. Kézügyessége nem éri 

el a korának megfelelő szintet. Foglalkozásokon rövid ide-

ig tud figyelni. Gyakran megzavarja az óvónőket és társa-

it meglepő cselekedeteivel. 

1982. Sanyi zömök, nagyon izmos gyermek. Mozgásszükség-

lete már nem tér el annyira társaitól. Kezd veszélyérze-

te kialakulni. Az elbujás ritkábban fordul elő. Kicsit 

könnyebb a vele való bánásmód. 

1983.  A  testnevelés foglalkozásokon arra figyeltünk fel,  

hogy az  egyensulyozó feladatokat nem tudja jól végezni,  

nagyon hamar meszédül. Kézügyessége szinte semmit nem 

fejlődött. Alap és speciális készségei sem felelnek meg 

életkorának. A Nevelési 'Tanácsadóban foglalkoznak vele. 

Orrkiszolgálás:  

1981. Lassan, kis segitséggel öltözködik. Gyorsan és bor-

zasztóan sokat eszik. A mosdóban pancsol. 

1981. :viég igényli a segitséget. puháját igyekszik rendben 

tartani. tvágya feltűnően nagy. Felnőtt adag nem elég ne-

ki. Rendkivül gyorsan eszik, nem válogat. 

1982. ázereti a reábizott feladatokat. őzivesen segit. A 

naposi munkát örömmel végzi, de ebben a tevékenységben 

sem kitartó. 

1983. Unállóan öltözködik, ve tkőzik. A cipőkötésben igé- 
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nyel segítséget. Rendkivül szolgálatkész, a munkában lel-

kes, de még nem elég igényes. 

Az érzelmi-akarati fejlődés: 

1981. Kiegyensulyozo:tlan, tul mozgékony. faagyon változó 

természetü, agressziv gyermek. A gyermekek félnek tőle, 

nem játszanak vele. Gyakoriak agressziv megnyilvánulásai. 

Ami a kezébe kerül, annak vége pl. szalvétatartó, evőesz-

közök összehajlitása, stb. 

1981. A hallgatók megjelenése kiképzési napokon ideges 

reakciókat vált ki. Nemcsak hátráltatja, veszélyezteti is 

a csoport életét. 

1982. Nehezen, de kezdi elfogadni követelményeinket. Si-

került felébreszteni benne a tevékenységi vágyat, s ezt 

pozitiv neveléséhez felhasználni. Kezd a közösségbe beil-

leszkedni. Vannak már társai, akik játszanak vele. Igény-

li a szeretetet, a türelmet. Velünk isegyre jobb a kap-

csolata. 

1983. A csoport befogadta Sanyit. Léha S. Csabival össze-

verekszik. .Dühkitörései  szinte teljesen  megszűntek. Jobban 

vigyáz a játékokra. Ha nincsenek hallgatók nyugodt, nincs 

vele sok nevelési problémánk. Ugy érezzük, türelmes mun-

kánk eredménye legjobban Sanyi fejlődésén mérhető le. 

Az értelmi funkciók és képességek alakulása:  

Csak rövid ideig képes figyelni. A foglalkozásokba nem 

kapcsolódik be. Eleinte az elkészített eszközöket leszed-

te, eltépte, összegyürte. Zavarta a csoport munkáját. 

1961. Érdeklik a foglalkozások, de hamar elfogy a türel- 



- 149 - 

me, és teljesen másról kezd beszélni. Fegyelmezetlen, ér-

deklődését nehéz hosszabb ideig fenntartani. 

1982. Nem képes tudatosan figyelni, koncentrálni egy-egy 

feladatra. mindig van, ami eltereli figyelmét. 

1983. 	foglalkozásokon részt vesz, de feladatmegoldása 

nem éri el az életkorának megfelelő szintet. Matematika 

és ábrázoló foglalkozásokon teljesen passziv. 

Unállóság 

1981. Feladattudata elmarad társaitól. Nem lehet egyéni 

feladattal megbizni. 

1981. Kicsit nyugodtabb, kisebb feladatokkal meg lehet 

bizni. 

1982. Szivesen vállalkozik valamilyen tevékenység elvég-

zésére. Lizeret segiteni a dajka néninek a sepregetésben, 

takaritásban. Kezdi igényelni maga körül a rendet. 

1983. A munkában tud legeredményesebben tevékenykedni. 

Szivesen, önként is vállal feladatokat. Feladatvégzése, 

feladattudata még nempontos. 

A magatartás általános jellemzői:  

Sanyit problematikus  gyermekként tartjuk számon. Ideg-

rendszeri állapota, időnként rendellenes megnyilvánulásai 

defektust sejtetnek, de hogy miben áll ez, a kórházi le-

letekből megállapitani nem lehet. Aggodalomra ad okot, 

hogy igen erős nyugtatókat szed, ez tüneti kezelés, az 

okokat nem szünteti meg. 

1984. Ebben a tanévben Sanyika rengeteget fejlődött. A 

magatartása szemmel láthatóan jó irányban változott. Az 
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eddig tartó érdektelenség után kezdett bekapcsolódni a fog-

lalkozásokba. Végig nem tud tartósan figyelni, az érdek-

lődése és a teljesitménye nagy öröm számunkra. Többszöri 

vizsgálat dönti el, mi legyen a gyermek sorsa. 	még egy 

évet javasolnánk, de nem gyakorló óvodában. 

teléri-e az iskolaérettségi szintet? nem 

A gyermeket beiratták egy másik /nem gyakorló/ óvodába. 

fejlesztő program adatai 

uv odázás : 	 75 hónap 

I. felmérés 	II. felmérés 

Fülpróba 	1 	1 

Ujjpróba 	1 	1 

Beszédtechnika 	- 	- 

Családi nevelés 	40/50 	44/62 

i;agatartásindex 	53/29 

Lemaradás a 

magatartásban 	- 20 

55/32 fejlődés: 2 

- 18 



i{ Q : 

Utánmondás 	8/32 

Következtetés 	8/35 

Aelációs 	14/38 

Balennyiség 	13/46 

Számlálás 	13/48 

Tudásindex 	40,8 

Lemaradás 	- 13,8 

89 - alacsony 

10/39 

9/39 

16/46 

14/49 

15/44 

43,4 ffejlődés: 2,6 

- 9,6 

90 - átlag alatti 

- 15 1 - 

A tudásindex összetevői: 

I. felmérés 	II. felmérés 

Megjegyzés: Az óvodai tanév végén állapitották meg, hogy 

a gyermek MCD-s /orvosi és pszichológusi megállapitás/. Az 

adott gyermek esetében a következő tüneteket tapasztal-

ták: motoros nyugtalanság, affektiv instabilitás, az im-

pulzuskontroll zavarai, rövid ideig tartó koncentráció, 

általános tanulási nehézségek, reaktiv viselkedészavarok. 

A további vizsgálatok során hormonzavart is megállapitot-

tak, jelenleg kórházi kezelés alatt áll. Az emlitett okok 

ellenére is tapasztalható minimális fejlődés. 

4. S. Csaba  

Budapest, 1978. április 15. 

bölcsőde 1 évig 

S. Gábor 36 év. 

Bcsaba. Generálip. szolgáltató szövetkezet 

müszerész, 3.000,- it. - szakmunkásképző 
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J. Erzsébet 26 év. 

htb. - látszerész - érettségi 

Testvér: Klára /1977/ 

Lakcim: szarvas, Lenin ut 2. 

Lakásviszonyok:  

1982.ost költöztek uj lakásba, még csak 1 oszba van be-

rendezve - a költözködés folyamatban van. 

A család lé - köre: lég zaklatott, rendszertelen, a családi 

légkör. Gyakran jönnen "idegenek" a gyermekért, mert az 

édesapa "elfoglalt", az édesanya pedig  matt  készül aezőtur-

ra dolgozni, és gyakran nincs itthon. 

Anamnézis 

A terhesség sima lefolyásu 

A születés 9 hónapra, sima lefolyásu 

születési suly: 2,85 kg. Felsirt-e azonnal: igen 

A fejlődés mutatói: 

Mikor kővetkezett be: Járás: 6 hónap 

Beszéd: 2 1/2 év 

Szibatisztaság: 2 1/2 év 

Betegségtörténet: 1978 Budapesten lágyéksérv 

Bárányhimlő, hajlamos az asztmára! 

A testi fejlődés adatai: 

July Magasság hiellkaskörfogat 

Kiscsoport 12 kg 95 cm 51 cm 
13 kg 97 cm 51 cm 

Középső csoport 13,5 kg 98 cm 52 cm 
14 kg 99 cm 52 cm 

Nagycsoport 19 kg 111 cm 55,5 cm 

19 kg 112 cm 5 5 ,5 cm 
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A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamat jellemzői: 

1982. Az uj környezetet elég nehezen szokta meg. Felnőt-

tekkel nehezebben barátkozik, gyerekek között könnyebben 

feloldódik, szivesen játszik velük. iJtvágyá nagyon jó, e-

gyedül és tisztán eszik. 

A társas kapcsolatok  alakulása /kihez kötődik/ 

Otthon: édesanyja 

Óvodában: gyerekek. 

A játéktevékenysé fejlődése: 

1982. Iedves játékai: autók, kockák, mozgásos játéktémák. 

1983.  V.  sokat alakult játéktevékenysége, de az épitőjáté-

kokat most is szereti. A szerepjátékokban is szivesen vál-

lal szerepet, néha vezéregyéniség is! 

1983. Al. Gyakran tapasztalható játéi: során durvaság, ag- 

resszió! talán az édesanya elfoglaltsága óta tapasztaljuk! 

Igyekszünk differenciálni a feladatait. 

A beszédfejlődés: 

1982.  A  magánhangzók: u - ü - kiejtése okoz gondot. 

1983. Tisztult a kiejtése, ha figyel arra amit mond, akkor 

teljesen tisztán beszél. 

1983. XI. ideszéde, szóbeli kifejezőkészsége életkorának 

megfelelő, de sok csunya szót használ! 

A kezesség: jobb 

A mozgáscselekvés  fejlődése:  

1982.  A  nagyon nagy mozgást igénylő tevékenységeket szereti. 

1983. V. isiozgáscselekvés fejlődése életkorának megfelelően 

alakul. Készségei átlagosak. 
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1983. XI. Ábrázoló készsége még elég sok fejlesztést igé-

nyel; szükséges továbbá a mozgások célnak megfelelő irá-

nyitása. /munkaeszközök használata!/ 

Önkis zolálás :  

Egyedül öltözik, vetkőzik, ellátja a maga körüli teendőket! 

1983. Önkiszolgálása alapján önálló munka végzésére képes. 

Az érzelmi-akarati fejlődés:  

1982. Elég gyakran durva, dacos, agressziv társaival. 

1983. XI. Érzelmei még nem kiegyensulyozottak! 

Az.értelmi funkciók  és készségek alakulása:  

1982. Emlékezete elég tartós, figyelme nagyon szert, vi-

szont képzelete igen gazdag! 

1983. XI. Gondolkodásában az elemi összefüggések felisme-

rése megtalálható. Emlékezete megbizható! 

Önállóság /Feladatvégzés, feladattudat/ 

1982. Jól lehet motiválni! Feladattudata még nincs. 

1983. XI. Munk4t szivesen vállal! A dicséret serkenti, a 

kudarcot nehezen viseli! 

1984. V. Feladattudata fejlesztésre szorul. 

A magatartás általános 'ellemzői 

1982. Néha harap, csip, rug! 

1984. Igen sokszor durva,agressziv, csak sok dicsérettel 

motiválható. 

Eléri-e az iskolaérettségi szintet? Fejlesztés hatására. 



1. Színezd ki a gyümölcsöket!
2. Húzd át a játékokat színessel!
3. Tegyél zöld pontot azokhoz az ennivalókhoz, 

amelyeket a pék sütött!
4. Jelöld meg piros ponttal az evőeszközöket!
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A károsító hatások Znea megfelelő anya-gyeimek viszony, a 

rossz házasság légkör?, italozó apa/ miatt a gyermek maga

tartása csak kis mértékben fejlődött. A fejlesztő program 

hatására a tudásban 8 St. pontnyi az emelkedés.

A fejlesztő program hatása

A tudásindex összetevői:

Óvodázás: 77 hónap

I. felmérés II. felmérés

l'ülpróba: 1 1

Ujj próba 1 1

Beszédtechnika - -

Családi nevelés 38/47 40/50

¿¡a ga t a r t ás ind ex 68/47 73/53 fejlődés: !
Lemaradás a

magatartásban - 6 - 1

I. felmérés 11. felmérés

Utánmondás 11/43 12/47
Következtetés 11/46 16/63

Reláció 18/54 21/66

Mennyiség 13/46 16/56

Számlálás 13/38 17/50

Tudásindex 48,4 56,4 fejlődés: 8

Lemaradás - 7 + 5,4
Hq: 89 - alacsony 91 - átlag alatti



- 157 - 

Tanulmányait a  hagyományos iskolatipus első osztályában 

kezdte meg. Iskolai magatartása kezdetben féktelen, nehe-

zen alkalmazkodó. Tanulmányi eredménye közepesnél alacso-

nyabb. különösen az olvasásban gyenge. Irása fejlettebb,  

számolása közepes. örvendetes viszont, hogy beszédszintje 

fejlett,  gondolatait választékosan fejezi ki. 

5. S. r.enáta  

Békéscsaba, 1978. május 26. 

S. József gépkocsivezető 

5016,- Ft. - szakmunkásképző 

K. Eszter óvónőképző Intézet /Lonyha/ - 

főzőnő - 8 ált. 

Lakcim: Szarvas, ; allai u. 1. 

A család  szerkezetének összetétele: ép 

/Az  apuka egész héten vidéken dolgozik./ Testvér: fiu 

/7 éves/ 

Lakásv iszonyok:  

A család egy lakótelepen 2 szobás összkomfortos lakásban 

él. h gyermekeknek van külön szobájuk. Sok a játék, élet-

Koruknak megfelelő könyv áll a gyermekek rendelkezésére. 

A lakás berendezése egyszerü, izléses, tiszta. Az apuka 

vidéken dolgozik, csak hét végén van együtt a család.. A 

mav elődérhez szükséges könyvek, a tv, rádió megtalálhatók. 

A család legszivesebben tv-t néz együtt. Olvasásra keve-

sebb idő jut. 

A család légköre: 

Osaládlátogatáson az édesanya fogadott minket, az apuka 
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távolléte miatt. A hétvégeket mindig együtt töltik a szülők 

és a gyerekek. Szeretnek kirándulni a vidéki nag y szülőkhöz. 

A gyermekek viszonya egymással jó, néha előfordul egy kis 

veszekedés. Az anyuka kicsit engedékeny, mert elmondása 

szerint hétközben keveset vannak együtt, inkább csak este, 

akkor azt szereti, ha nem kell mindig fegyelmeztetni őket. 

A házimunka és minden otthoni teendő az édesanyára hárul. 

1984. Jelenleg is az anyuka foglalkozik a gyermekekkel. 

A hétvégeken teljes a család. 

Anamnézis 

A terhesség sima lefolyásu 

A születés 9 hónapra, sima lefolyásu 

Születési suly: 2300 gr. Felsirt-e azonnal: igen 

A  fejlődés mutatói 

Mikor következett be: Járás: 12 hónap 

Beszéd: 2 év 

Szobatisztaság: 1 és fél év 

Nagyon vékony testalkatu kislány. Testtartása kicsit fél-

oldalasnak tűnik. Amikor jár, kezei érdekesen lógnak, ha 

nem  figyel  oda. 

3etegségtörténet: -  

A testi fejlődés adatai: 

Suly Magasság Mellkaskörfogat 

t\.iscsoport 15 kg 101 cm 50 cm 

16 kg 106 cm 505 cm 

középső csoport 17 kg - 	114 cm 52 cm 

18 kg 115 cm 52 cm 

nagycsoport 18,5 kg 116 cm 52,5 cm 

18 kg 117 cm 53 cm 
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A szociális kapcsolatok alakulása 

A beszoktatási folyamat jellemzői: 

1981. Eleinte  nehezen tud elszakadni az anyukától. hencsi 

nagyon vékony, kis növésü kislány. Nehezen illeszkedik be 

a csoportba. Inkább egyedül, félrehuzódva játszik. Nem sze-

reti a hangoskodást. Kis fegyelmezésre sirvafakad, nagyon 

hosszu ideig nem lehet megnyugtatni. 

1983. A gyermekekkel lassan jó kapcsolatot alakit ki, a 

felnőttekkel is kezd már barátkozni. 

1984. A csoport egyik legszerényebb, legcsendesebb tagja. 

A társas kapcsolatok alakulása /kihez kötődik/ 

Otthon: édesanyjához 

Úvodában: 2. Jutkához, igy. Csillához 

A j átéktevék enysce fejlődése: 

Kiscsoport: Kezdetben magányosan játszik, csendes, nyu-

godt a játékokban, Nehezen teremt kapcsolatot a többiek-

kel. Nagyon érzékeny kislány. Szeret mes6skönyveket néze-

getni, rajzolni, babázni. 

Középsőcsoport: Már nem olyan nagyon magányos, kezd barát-

kozni a kislányokkal. igyszerü szerepeket is vállal. Igyek-

szik alkalmazkodni a vállalt szerep szabályaihoz. Most is 

a babázás a kedvenc játéka. 

Nagycsoport: hencsi a csoport :3zerény, értékes kis tagja. 

Szereti a közös játékokat a babakonyhában, babaszobában. 

Elmélyült szerepjátékot képes játszani. 

A beszédfejlődés 

Kiscsoport: Beszéde korának megfelelően érthető, félénk,  

csak ha kérdezzük, akkor beszél. 
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Középső csoport: Már ő kezdeményezi a beszélgetést. Szíve-

sen elmondja élményeit. Orrhangon, néha nehezen, érthetően 

beszél. /időnként a szája is féloldalasan áll./ 

Nagycsoport: Gondolatait összefüggően képes elmondani, de 

gyakran még ösztönzésre, biztatásra szorul. 

A kezesség: jobb 

A mozgá _cselekvés fejlődése: 

Kiscsoport. Renáta nagyon vékony testalkatu, törékeny kis-

lány. Mozgása kicsit bizonytalan, óvatos. Kézügyessége 

közepes. Szivesen rajzol, szereti a manipulációs feladato-

kat. 

Középső csoport: Renáta jelenleg is vékony, elég sokat be-

teg. Mozgása biztosabb, összerendezettebb. Nagyon szereti 

az énekes játékokat. Kézügyessége, alap és speciális kész-

sége életkorának megfelelő. 

Nagycsoport: A 3 év alatt alig hizott valamit, pedig jó ét-

vágyu gyermek. Mozgása bátrabb, biztosabb, de mindig zárja a 

biztatást, ösztönzést. szereti, ha mindig mellette vagyunk. 

Mozgáskoordinációja, általános és kézügyessége alap és spe-

ciális készsége sok társánál alacsonyabb szintü. Korának meg-

felelő szintet nem könnyen éri el. 

Úrkiszolgálás 

öltözködésben eleinte sok segitséget igényel. :sikertelen 

próbálkozásai gyakran sirásba fulladnak. Jokat dicsérjük, 

buzditjuk, mert ezt ő még külön is igényli. önállóbb, keni, 

kis segitséggel öltözködik, vetkőzik. Igényli a rendet. 

Lassu tempó jellemzi minden tevékenységében. Csak a füző, 
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a kötés okoz gondot, de azt is szorgalmasan gyakorolja. 

Korának megfelelően önálló. 

Az érzelmi-akarati fejlődés: 

Nagyon érzékeny kislány. Csak a csendes, finom beszédet 

szereti. Kicsit szorongó, félve fog valamilyen tevékeny-

séghez. Nehezen tud kapcsolatot teremteni. Legjobban hoz-

zánk ragaszkodik. A játékban elfogadja társai kéréseit, 

sokszor tul szerény, inkább lemond mindenről, csak ne le-

gyen probléma körülötte. Kevés az önbizalma. Társaival és 

a felnőttekkel kezd nyiltabbá válni. szeret óvodába járni. 

Az óvoda szabályait elfogadja, igyekszik mindenben ele-

get tenni. Félénksége, velünk szemben megszűnt. Hizelgő, 

kedves kislány. Nagyon szeretetigényes. Érzékenységéből 

valamennyit levetkőzött. Önbizalma még mindig kevés. Amit 

elkezd, kitartóan végig viszi. Szivesen kezdeményez be-

szélgetést velünk is. 

Az értelmi funkciók és képességek alakulása:  

A foglalkozásokra odamegy. Lrdeklődik, figyel, de nem ad 

számot  tudásáról. Szeret táncolni, énekelni. Tűagyon sze-

reti az irodalmi foglalkozásokat. Gyorsan megtanulja a 

verseket és élvezettel elő is adja azokat. Figyelme tar-

tós. Gondolkodása és általános tájékozottsága jónak mond-

ható. A matematika foglalkozáson lehetne aktivabb. Álta-

lános tájékozottságáról nehéz képet kialakitani, ami reá-

lis, mert félénksége miatt nehezen ad számot arról, amit 

tud. Enekelni, verset mondani nagyon szeret, de logikus  

gondolkodása, általános tájékozottsága még fejlesztésre 

szorul.  
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únállóság  

A rábizott feladatokat lassu, nyugodt tempóban elvégzi.  

Pontosságra törekszik. unként nem vállal feladatokat. Az  

önállóság terén lassan, de sokat fejlődött. Egyedül képes  

minden olyan munkát elvégezni, amit egy nagycsoportos  

gyermek elvégezhet. A naposi megbizatást nagyon komolyan  

veszi és büszkén végzi. A rábizott feladatokat lelkesen,  

pontosan képes elvégezni.  

A magatartás általános jellemzői:  

Nyugodt, jó természetű kislány. szeretnénk, ha iskolába  

kerülésekor a félénksége teljesen megszűnne, mert az a 3  

alatt végig kisérte óvodai életét.  

Eléri-e az iskolaérettségi szintet? Fejlesztés hatására  

igen.  

A gyermek helye a családban  
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RQ: 92 - átlag alatti 

A kislány ragaszkodik apjához, minden hét végén türelmetle-

nül várja. A rajz szerint az anyához a nagyobb gyermek áll 

közelebb. Az anya is keveset van gyermekeivel, mert sck-

szor váltott műszakban dolgozik. Nevelési attitűdje hideg- 

engedékeny. Nevelési és fejlesztési tanácsainkat meghall-

gatta, de alig változtatott nevelési módszerén. Lz a tény 

elfoglaltságával is magyarázható, mert az apa távollété-

ben minden otthoni munka rá hárul. A kislánynál tapasztal-

ható önbizalomhiány a nem  megfelelő érzelmi mélységű a nva-

gyermek kapcsolatból fakad. Renáta a kismértékű otthoni 

nevelés javulása és a fejlesztő program hatására a magatar-

tásban 6, a tudásban 9,4 bt. pontnyit fejl 

A fejlesztő program hatása 

Óvodázás: 	 76 hónap 

I. felmérés 	II. felmérés 

Fülpróba 	1 	1 

Ujjpróba 	1 	1 

Beszédtechnika 	orrhangzós beszéd 

Családi nevelés 	39/49 	42/56 

iiagatartásindex 	71/51 	77Y57 fejlődés: 6 

Lemaradás a 

magatartásban: 	-2 	+2 

ődöt t . 
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A tudásindex összetevői: 

I. felmérés II. felmérés 

Utánmondás 

öv etkezt etés 

11/43 

10/42 

13/51 

14/56 

reláció 15/42 19/58 

;:ennyiség 14/41 16/56 

Számlálás 17/50 20/59 

Tudásindex 46,6 56 	fejlődés: 9,4 

Lemaradás - 8 + 2 

RQ: 92 - átlag alatti 	101 - jó 

S. inenáta is az egésznapos iskola tanulója. 'tanulmányi 

eredménye gyenge, az órai aktivitása sem  megfelelő. A 

feladatokat nehezen érti meg, munkatempója lassu. A fi-

gyelem tartóssága sem megfelelő. A tananyaggal kapcsola-

tos szóbeli megnyilatkozásai nehézkesek, keresi a megfe-

lelő kifejezéseket. élményei elmondása közben viszont 

szépen meg tudja fogalmazni gondolatait.   



- 165 - 

Irodalom 

1. Dr. Ágoston György: Pedagógia I. 

A nevelés elmélete 

Tankönyvkiadó, Bp.,  1961 

2. Az  iskolai ártalmak megelőzése 

Szerkesztette: Gerd 13iermann 

Tankönyvkiadó, Bpl, 1984 

Az óvodai nevelés programja 

3. Az óvodai anyanyelvi nevelés továbbfejlesztése 

Szerkesztette: Losoncz Mihályné 

Óvónőképző Intézet Kecskemét, 1981 

4. Az  óvodai nevelés programja  

Tankönyvkiadó, Bp., 1971 

5. Dr. Bagdy Lmőke: Családi szocializáció és személyiség-

zavarok 

Tankönyvkiadó, Bp., 1977 

6. B3ang  R.:  A célzott beszélgetés 

Tankönyvkiadó, Bp., 1980 

7. i3encsik Lndre: Pedagógiai pszichológia 

í`ankönyvkiadá, Bp. ,1974 

8. Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana 

Gondolat, 1980 

9. Büky Béla: A beszédtanitás pszichológiája 

Tankönyvkiadó, Bp. 1979 

10. Cseh-Szombathy László: Családszocioló; iai problémák 

és módszerek 



— 166 — 

Társadalomtudományi Könyvtár 

Gondolat, Bp., 1979 

11. Csertő-Puppi: Iskolaelőkészitö kompenzálás 

fankönyvkiadó, Bp.,  1982 

12. Dr. Deli Imréná: ;ácgatartásformálás nagycsoportos 

óvodások közösségében 

Óvónők Modern Kiskönyvtár, 19.4/10. 

13. .erge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969 

14. r'. Várkonyi Zsuzsa: .jaj van a gyermekemmel 

Gondolat, Bp., 1977 

15. Dr. Ginott Haim: szülők ős gyermekek 

Medicina, Bp., 1977 

16. Gyó ypedagógiai pszichológia 

Szerkesztette: Illyés Gyuláné 

Akadémiai Kiadó, Bp., 1968 

17. Dr. György Julia: A "nehezen nevelhető" gyermek 

Medicina, 1970 

18. Halász László: Apa gyermekével 

Kossuth Könyvkiadó, 1980 

19. Dr. Herman Alice válogatott irásai 

vsszeállitotta: i3inót Ágnes 

/A 3-6 öves gyermekekről szülőknek/ 

nossuth Könyvkiadó, 1979 

20. H. Sas Judit: letmód 6s család.. Az emberi viszonyok 

alakulása a családban 

Akadémiai Kiadó, 3p., 1976 



- 167 - 

21. Innerho fer Paul: Kis pszichológia szülőknek 

Gondolat, Bp.,  1981 

22. Iskolaéretlen tanulók az első osztályban 

Szerkesztette: Gosztonyi Jánosné 

Tankönyvkiadó, Bp., 1978 

23. Iványi Gergely: A kisgyermekek anyanyelvi nevelése a 

családban 

Kossuth Könyvkiadó, 1973 

24. Karlóaainé Kelemen darianne: Kisgyermekek játékoskönyve 

Medicina, Bp.,  1976 

25. Dr. Kelemen László: A pedagógiai pszichológia alap-

kérdései 

Tankönyvkiadó, Bp.,  1973 

26. Kontra György: A fejlődő gyermek 

Gondolat, Bp., 1963 

27. Kósánő Ormai Vera - Ritoók Pálné: Neveléslélektani 

vizsgálatok 

Tankönyvkiadó, Bp.,  1984 

28. Kovelj ov A.G. Szemólyis6 ;lélektan 

Tankönyvkiadó, .Bp., 1974 

29. Dr. Kovács György: Óvodapedagógia 

Tankönyvkiadó,ap. , 1973 

30. Kozma 'Tamás: Hátrányos helyzet 

Tankönyvkiadó, Bp.,  1979 

31. Logopédiai jegyzet I.  

Tankön vkiadó, Bp.,  



- 168 - 

32. :..őrei P. - V. Binót Ágnes: Gyemeklólektan 

Gondolat, Bp.,  1970 

33. Ii {rei F. - F.  Várkonyi Zsuzsa: Felnőttek között 

RRV - iJinerva, Bp.,  1980 

34. Dr. Molnár Imre: Nevelóslólektan 

Tankönyvkiadó, 2p., , 1961 

35. irlontágh Imre: Tiszta beszéd 

13eszódtechnikai gyakorlatok 

Répmüvelési 

36. Dr.Aagy József: Iskolaelókószités ős beiskolázás 

Akadémiai Kiadó, Bp.,  1974 

37. Dr. Nagy József: A kompenzáló beiskolázási modell 

Akadémiai Kiadó, 2p., 1974 

38. Dr. Nagy József: 5-6 éves gy erbekeink iskolakészültsége 

Akadémiai Kiadó, Ji1p., 1980 

39. Dr. Nagy József: PREYER 

Preventiv fej lettsé'vizsgáló rendszer 5-6 

éves gyermekek iskolakószultségének mérő-

évre 

MTA Pedagógiai Kutató Csoport, 1976. 

40. Dr. itenschburg J. - Popper P.: Személyiségünk titkai 

RTV - Minerva., 13p., 1978 

41. Dr. hansehburg Jenő: Félelem, harag, agresszió 

Tankönyvkiadó, Bp., 1979 

42. Salamon Jenő: Az értelmi fejlődés pszichológiája 

Gondolat, Bp., 1983 



- 169 - 

43. Sugárné Dr. Kádár Julia: A tv-mese hatásának fejlü-

dóslélektani vizsgálata 

Pszichológia a gyakorlatban 33. kötet 

Akadémiai Kiadó, i3p. , 1977 

44. Dr. Szabó Pál: Iskolász lesz a gyermekcink 

Gondolat, B p. , 1983 

45. Dr. Szabó Pál: A játéktól az  iskoláig /3-6 év/ 

Szülőknek - nevelésről 

Hazafias Népfront - Kossuth K., 1978 

46. Dr. Szabó Pái: A kisiskolás /6-10 év/ 

Szülőknek - nevelésről 

Hazafias Népfront - Kossuth, 1979. 

47. 150 éves a magyar óvoda /emlókbilés/ 

Az  uvónőkéző Intézetek III. Tudományos ülésszaka 

Szerk.: Dr. W. :iikó Magdolna és Dr. Krrajcsovszki 

József /Kecskemét, 1978. május 31., Junius 1,2./ 



- 170- 

Cikkek 

óvodai Nevelés - Az Oktatási ainiszt óriur folyóirata 

If j usági Lapkiadó r állalat, isp. 

í. Csoeorné dr. ochüller Gabriella: A társsal való kommu-

nikáció mint a játék és a beszéd fejlődésének 

lányeges feltétele 1977/11.sz. 454-457. o. 

2. Csodorné dr. 3ohüller Gabriella: Az ávúnő aktiv rész-

vételének jelentősége a játáktevókenysájben, 

hatása a beszédfejlődésre 1979/5.sz. 166.o. 

3. Dr. Gerő Lauzoa: Az egyenlőtlen fejlődésről 

1980/7-8. sz. 269-270. 

J.  Dr. Gerő 4suzsa: idit is kell tennünk az iokolaórett ség 

érdekében? 1984/5. sz. 93. 0. 

5. Dr. Gerőzsuzsa: A gátolt gyermek 1980/2. sz. 70-72.0. 

6. Dr. kiermann Alice:  Anyaölből jött gyere..ek 

1979/8. sz. 308-=309. o. 

7. Knapcsek Pálné: Békés megyében 1969/3. ez. 215-220.o. 

8. Dr. i{ovács József: A fejlődésben elmaradt gyermek 

1976/10.ez. 383-84.o. 

9. Kulcsár Ferencné: Hátrányos helyzetű gyermekek iskolára 

előkószitése 1969/3.sz. 94-96.o. 

10. Dr. Losoncz ihályné: Az anyanyelvi nevelés helye ós 

feladatai e nevelés-oktatás folyamatában 

1969/10.sz. 451-454.o. 

11. Dr. Losoncz Liihályné: Tanácskozás az anyanyelvi neve-

lésről 1979/11.0z. 400-401. o. 



- 171 - 

12. Dr. Losoncz Aihályné: Az anyanyelvi nevelésről 

1980/1. sz. 12-13. o. 

13. .,vérei kerencné: A megkésett beszédfejlődésről 

1969/9. sz. 389-90. 

14. Dr. Nagy József: Az óvodai ós az iskolai anyanyelvi 

nevelés néhány egybevágó kérdése 1976/10.sz. 

371-76.0. 

15. Petrolai :dargit: A mese és az érzelmi fejlődés 

1983/4. sz. 111.0. 

16. S. Meggyes Klára: Nyelvi fejlődés és beszédmegértés 

1973/3.sz. 135-36.o. 

17. Somlai Péter: Kommunikáció e családban 

1984/5.sz. 148.0. 

18. Sugárné Dr.Kádár Julia: A kifejezőkészség vizsgálata 

ős fej lesztese a külUnböző beszédhelyze- 

tekben 1984/1.oz. 22.o. 

19. Szabadi Ilona: Az anyanyelvi nevelés tapasztalatai 

nagycsoportban 1981/6. sz. 183.o. 

20. Szabadi Ilona: Az ickolaelőkészitő kompenzálásról 

1085/3. sz. 89-91.o. 

21. Dr.Szabó Pál: 5-6 éves gyermekeink iskolakószültséd e 

1981/4. sz. 135.o. 

22. Dr. Veczkó József: 	bánásmód, közösségi nevelés 

1980/3.sz. 88-89.0. 



-172 — 

Pedagógiai szemle A Magyar Pedagógiai .,'ársarát; és Az Or-

szágos Pedagógiai Intézet Folyóirata 

Kiadja az Ifjusági Lapkiadó Vállalat, 13p. 

23. Blumenfeld Gyuláné - i3ermann E.: Komplex megelőző és 

korrekciós törekvés az iskolába 1é,;ő gyermekek érde-

kében 1980/7-8.8z. 656. o. 

24. Gál Erzsébet: A személyiségformálás éo az átalakuló 

család problémái 1977/12. sz. 1109. o. 

25. Gáspárnó Zauner ara: Egy kompenzáló kisárlet pedagó-

;aiai koncepciója 1974/5. sz. 438-448. o. 

26. Pirisi Jánosné: Az iskolaérettség problémájához 

1969/12. sz. 1114.o. 

27. izabó Pál: Kisérlet az iskolaéretlen gyermekek reha-

bilitációjára 1969/3-4. sz. 323-333.o. 

28. Timár Andráané: Fiatalkoru anyák problematikus gye-

rekei 1979/7-8. sz. 645-650.o. 

29. Tomai 	- :peréti K.: Cigánytanulók komplex vizs- 

gálata 1978/1L. sz. 895.0. 

Gyógypedagógiai Szemle 

Az Oktatási Minisztérium Módszertani Folyóirata 

30. Kovács Tibor: Képes nyelvi program beszédfejlődésben 

elmaradt gyermekek számára 1979/6. az. 184. o. 

A Tani tó 

Az ektatEi Minisztérium Módszertani folyóirata 

If j usá . ,i Lapkiadó Vállalat, Bp. 

31. Dr. idbián Zoltán: Az anyanyelvtanitó.s személyiség-

formáló szerepe 1977/1. sz. 20.0. 



— 173 — 

32. Gáspárné Dr. Zauner va: iietardált <;yerrnekek nevelés-

nek elvi ós gyakorlati kérdései 1974/6-7. sz. 7.0. 

33. begedüs Yerencné: a beszédfejlesztés szerepe a kom-

penzáló nevelő— oktató munkában 1975/6-7. sz. 12-15.o. 

34. .:tovács Tibor:  Az olvasás előkészitése az iskoláskor 

előtt 1971/6-7. sz. 32-35.o. 

354 Lr.Nagy József: A fejlettság szerinti beiskolázás 

életkori kérdéseiről 1984/9. sz. 15.0. 



- 174 - 

Jegyzetek 

1. Dr. Szabó Pál: 5-6 éves gyermekeink iskolakészült-

sége. Óvodai Nevelés 1981/4. sz. 135.o. 

2. H. Sas Judit: Életmód és család. Az emberi viszonyok 

alakulása a családban. Akadémiai Kiadó, Bp., 1976. 

3. Dr. Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyi-

ségzavarok. Tankönyvkiadó, Bp. 1977. 

4. H. Sas Judit i. m. 6. o. 

5. Darvas József: Egy parasztcsalád története 

Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1969. 435. 0. 

6. H. Sas Judit i. m. 27. o. 

7. H. Sas Judit i. m. 47. o. 

8. Kulcsár Kálmán: A családok helye és funkciója a mo-

dern társadalomban. Család és házasság a mai magyar 

társadalomban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 

1971. 24. o. 

9. H. Sas Judit i. m. 108. o. 

10. H. Sas Judit i. m. 67. o. 

11. H. Sas Judit i. m. 67. o. 

12. H. Sas Judit i. m. 196. o. 

13. H. Sas Judit i. m. 114. 0. 

14. H. Sas Judit i. m. 96. o. 

15. H. Sas Judit i. m. 115. o. 

16. H. Sas Judit i. m. 116. o. 

17. Cseh-Szombati László: Családszociológiai problémák 

és módszerek. Társadalomtudományi Könyvtár 

Gondolat, Bp. 1979. 231. o. 



- 175 - 

18. Cseh-Szombati László i. m. 232. o. 

19. Cseh-Szombati László i. m. 233. o. 

20. Cseh-Szombati László i. m. 234. 0. 

21. Cseh-Szombati László i. m. 234. o. 

22. Dr. Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyi- 

ségzavarok. Tankönyvkiadó, Bp, 1977. 11. o. 

23. Dr. Bagdy Emőke  i. m. 15. 0. 

24. Dr. Bagdy Emőke i. m. 28. o. 

25. Dr. Bagdy Emőke i. m. 24. 0. 

26. Dr. Bagdy Emőke i. m. 28. 0. 

27. Timár Andrásné: Fiatalkoru anyák problematikus gyer- 

mekei. Pedagógiai Szemle, 7-8. sz. 647. o. 

28. Timár Andrásné i. m. 648. o. 

29. Királyné Dr. Dévai Margit: Az énkép és az anya-gyer-

mek közötti kapcsolat összefüggése. Pedagógiai Szemle, 

1981/1. sz. 16. o. 

30. Királyné Dr. Dévai Margit i. m. 16. o. 

31. Dr. György Julia: A "nehezen nevelhető" gyermek 

Medicina, 1970. 37. o. 

32. iviérei-V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat, 

Bp. 1970. 35. o. 

33. Dr. György Julia i. m. 43. o. 

34. Dr. Ranschburg Jenő-Popper P.: Személyiségünk titkai 

RTV-Minerva, Bp. 1978. 223.o. 

35. Dr. György Julia i. m. 60. o. 

36. Dr. György Julia i. m. 68. 0. 

37. Dr. Bagdy Emőke i. m. 78. o. 



- 176 - 

38. Dr. Bagdy Emőke i. m. 79. o. 

39. Dr. György Julia i. m. 157. o. 

40. Dr. György Julia i. m. 162. o. 
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43. Bagdy Emőke i. m. 84. o. 

44. Somlai Péter: Kommunikáció a családban 

Óvodai Nevelés 1984/5. sz. 148. o. 
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46. Logopédiai jegyzet I. Tankönyvkiadó, 23. o. 

47. Büky Béla: A beszédtanitás pszichológiája 

Tankönyvkiadó, Bp. 1979.  65. o. 

48. Büky Béla fenti müv e 67. o. 

49. Rendtartás az óvodák számára 

Tankönyvkiadó, Bp. 1974. 54. § 2. o. 

50. Iskolaéretlen tanulók az első osztályban 

Szerkesztette: Gosztonyi Jánosné, Tankönyvkiadó, 

Bp. 1978. 46. o. 

51. Dr. Veczkó József: Egyéni bánásmód, közösségi ne-

velés. Óvodai Nevelés 1980/3. 99. o. 

52. Dr.  Deli Imrévé: Magatartásformálás nagycsoportos 

óvodások közösségében. Óvónők Modern Kiskönyvtára 

1984/10. 25. o. 

53. Dr. Gerő Zsuzsa: Mit is kell tennünk az iskolaérett-

ség érdekében? Ó. N. 1985. 5. sz. 93. o. 
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Óvodai Nevelés 1985/3. sz. 89. o. 

59. Csertő-Puppi: Iskolaelőkészitő kompenzálás 

Tankönyvkiadó, Bp. 1982. 11. o. 

60. Dr. Nagy József: A kompenzáló beiskolázási modell 

Akadémiai Kiadó, Bp. 1974. 13. o. 

61. Dr. Nagy József i. m. 13. o. 
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67. Nagy József: 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége 

Akadémiai Kiadó, Bp. 1980. 311. o. 

68. Kisvárdai ,va: A TV Családi Köréről 

Pedagógiai Szemle 1977/9. sz. 856. o. 

69. Kósáné-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok 

Tankönyvkiadó, Bp. 1985. 

70. Dr. Gerő Zsuzsa: A gátolt gyermek 

Úvodai Nevelés 1980/2. sz. 70. o. 

71. Csertő-Puppi: Iskolaelőkészitő kompenzálás 

Tankönyvkiadó, Bp. 1982. 81. o. 

72. i. m. 58. o. 

73. i. m. 206. o. 



Az óvodai 	és az óvónők szíaónak alaku16.sa  

 

1.sz.tóbl ~zat 

  

   

Lv 
Óvodás gyer- 

mekek  száma 

Az óvodai ell t sban része- 
sülők az ó vodis koru  népes-

se. ó-fiban 

óvónők 

`  

.. 	az ovonoi 	repesi essel ren- 
 delkoső óvónők 
-  r száma o-oa.n  

1950 106.362 23,5 2.433 - - 

1955 145.948 28,0 6.12G 5.999 98,0  

1960 183.766 33,7 8.533 7.878 92,3  

1965 189.372 47,1 10.319 9.465 91,7  

1970 227.279 57,7 12.431 10.971 87,9  

1971 246.654 58,9 13.436 11.413 84,9  

1972 270.121 62,0 14.846 12.157 81,9  

1973 296.101 66,1 16.452 13.113 79,7  

1974 315.644 71,8 18,410 14.524 78,9  

1975 329.408 75,5 20.512 15.889 77,5  

1976 349.209 79,7 22.445 17.944 79,9  

1977 384.367 83,2 24.063 20.329 84,5  

1978 422.476 83,2 25.710 22.794 88,7  

1979 457.346 85,0 27.548 25.250 91,7  

1980 478,100 87,6 29.437 27.325 92,8  

Az adatokat közli: Oktatss, müvelődés /Központi statisztikai Hivatal,Bp.1982.6pr.26.57-58.p  
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Felsőfo!cu oklevelet szerzett az óvónőképző intézetben 33sz.t6b16.zat 

Ev Nappali tagozatonx  
Esti és levelező 

tagozaton 

Összesen nappali, 	esti 

és levelező tagozaton 

Esti és levelező tago- 

zaton az összes %-.bm 

1960 ONO 

19 65 266 	i 174 440 39,5 

1970 338 181 519 34,8 

1971 335 221 556 39,7 

1972 391 395 786 50,2 

1973 491 772 1.263 61,1 

1974 513 1.008 1.521 66,3 

1975 505 775 1.280 60,5 

1976 450 1.360 1.810 75,1 

1977 466 1.677 2.143 78,2 

1978 458 1.743 2.201 79,2 

1979 499 1.686 2.185 77,2 

1980 508 1.147 1.655 69,3 

xAz adatokat közli: 0ktatés,miivelődés. /Központi Statisztikai Hivatal,Bp.1982. pr.26.111-112.p./ 



4. sz.tébl6zat  

Óvónői, gyermekfelügyelői szakközépiskoléban 

sikeres érettségi vizsgét tettek sz6ma 

L v T ő 

1960 859 
1965 15 
1970 — 

1 9 71 157 
1 9 72 166 
1973 141 
1974 184 

1975 299 

1976 908 
1977 956 
1978  1.264  
1979  1.527  
1980  1.545  

Az a €atokat közli: 0ktat6.3,müvelőd6s 
/Központi Statisztikai Hivatal, 
Bp. ,1982. ipr. 26. 99.p./ 

Lng.sz.: 87/1984. Lng.:Lovas Tibor 	Pl.: 200. 


