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4 KÖSZÖNTÉS
EZ A KIS FÜZET ÚTMUTATÁSSAL ÉS INFORMÁCIÓVAL KÍVÁN 

SZOLGÁLNI A SZÜLŐK SZÁMÁRA A 0-6 ÉV KÖZÖTTI GYERMEK 

EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEIRŐL.

Magyarázatot nyújt arra is, hogy ez a lépcsőzetes fejlődés miért bír hatalmas 

jelentőséggel a gyermek jövőjére nézve, valamint bemutatja a megkésett 

fejlődésnek a kisgyermekek körében tapasztalható leggyakoribb okait is.

Az első pár év nagyon fontos egy gyermek életében. Később, 
ahogy nőnek, egy állandóan változó világ kihívásaival találják 
majd magukat szemben. Számos különböző készségre lesz 
szükségük, hogy sikereket érhessenek el az életben, és egy 
napon boldog és elégedett felnőtt válhasson belőlük.
 
A gyerekeknek jól kell tudniuk mozogni, látni és hallani. 
Környezetüket pontosan kell tudniuk érzékelni a tapintás, 
szaglás és ízlelés által; hiszen csak így tanulhatják meg 
értelmezni a körülöttük lévő világot. Egy cuki csecsemő egy 
nap iskolába megy, és felnőtt lesz belőle; ahhoz, hogy részt 
tudjon venni a világban és együtt tudjon működni a többi 
emberrel, meg kell tanulnia kommunikálni is velük.

A szülők ellenőrző listaként használhatják a könyvet, melyhez 
hasonlítani tudják gyermekük fejlődését. Ha aggodalmaik merülnének 
fel ezen a téren, akkor javasolt minél hamarabb szakemberhez fordulni.



50-3 HÓNAP

El tudom fordítani a fejem mindkét irányba

Szeretem, ha fürdetnek 

Hason fekve tudom tartani a fejem, és fel is tudom emelni 

Mosollyal reagálok, ha a szüleim kommunikálnak velem 

Ki tudom mondani, hogy „óóóóó” és „aaaaa”

A szüleim könnyen meg tudnak etetni

Felismerem a kezemet 

A hangok, arcok és minták felkeltik a figyelmemet 

Nyitogatom az ujjaimat 

Felismerem a szüleim hangját 

sú
ly

o
m

 é
s 

ho
sszúságom 3 hónaposa

n



6 3-6 HÓNAP
Át tudok fordulni mind a két oldalamra

Mind a két kezemet egyformán tudom használni 

Kezemben tudom tartani a játékaimat 

Békésen alszom 

Ha beszél hozzám valaki, tudok reagálni egyszerű hangokkal 

Át tudok fordulni a hasamra 

Tudok szemmel követni egy mozgó játékot 

Át tudom tenni a játékot az egyik kezemből a másikba 

Meg tudom találni egy hang forrását

Utánozni tudom a szüleim arckifejezését (boldog, dühös, csodálkozó) 

sú
ly

om és hosszúságom
 6

 h
ó

n
aposan



76-12 HÓNAP
Tudok kúszni a hasamon 

Utánzok bizonyos szótagokat, pl. „mamamama” (gügyögés)

Össze tudok ütni két tárgyat 

Megtalálom magamat a tükörben

Megértek egyszerű utasításokat, mint pl. „Tapsolj!” vagy „Integess!”

Tudok mászni 

Segítség nélkül tudok ülni 

Odafigyelek, ha a nevemet hallom

Tudok követni a szememmel egy leeső tárgyat

Máshogy viselkedek az idegenekkel, mint a szüleimmel

Tudok kézzel enni 

sú
ly

o
m

 é
s 

hosszúságom 12 hónap
o

sa
n
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sú
ly

om és magasságom
 18

 h
ó

n
aposan

12-18 HÓNAP
Fel tudok állni 

Ki tudok venni tárgyakat egy dobozból, és vissza tudom őket tenni

Gyakran rámutatok dolgokra a mutatóujjammal 

Tudok harapni és rágni 

Tudok utánozni bizonyos állathangokat

Fel tudok venni kis tárgyakat 

Tudok járni 

Tudok egyedül inni 

Már próbálok kanállal enni 

Saját szavam van legalább öt dologra

A legelső szavam ez volt:
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súly
o

m
 é

s 
m

agasságom 24 hónaposa
n

18-24 HÓNAP
Sok fajta ételt eszem

Szeretek más gyerekekkel lenni

Tudok igennel és nemmel válaszolni kérdésekre 

Szeretek firkálni 

El tudom dobni és kapni a labdát 

Ki tudok csomagolni kisebb tárgyakat

Tudok tornyot építeni négy kockából 

Segítség nélkül le tudok guggolni és fel tudok belőle állni 

Meg tudom mutatni legalább 5 testrészemet

Tudok egyedül játszani tíz percen keresztül 
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sú
ly

om és magasságom
 2

, 5
 évesen

Segítség nélkül tudom használni a lépcsőt

Tudatában vagyok annak, hogy én egy különálló személy vagyok 

Egy nap többször is megkérdezem: “Mi ez?”  

Szavakkal utalok magamra (pl. „baba”)

Tudok ugrani

Egyszerű mondatokban beszélek

Zavar, ha a pelenkámba kakiltam vagy pisiltem

Legalább 5 testrészemet meg tudom nevezni

Tudok tárgyakat tekergetni, forgatni (pl. kupakot) 

Bele tudok rúgni a labdába 

Át tudom érezni a másik ember érzéseit  

(ha egy barátom sír, adok neki zsebkendőt) 

2-2,5 ÉV

Az első mondatom ez volt:
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Tudok tárgyakat színek szerint csoportosítani

Jelzem, ha pisilni vagy kakilni kell

Próbálok egyedül felöltözni

Le tudok ugrani egy lépcsőfokot anélkül, hogy megsérülnék 

Helyesen be tudok illeszteni alakzatokat a helyükre

Váltott lábbal tudok felmenni a lépcsőn 

Tudok mozdulatokat utánozni

Tudok játszani „képzeld el, hogy” játékokat

Tudok vonalat húzni 

Tudok 3-4 szavas mondatokat mondani

Érdekel a többi gyerekkel való játék 

2,5-3 ÉV

sú
ly

o
m

 é
s 

m

agasságom 3 évesen
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Bárki megérti, amit mondok

Váltott lábbal tudok a lépcsőn közlekedni

Meg tudom osztani az érzéseimet másokkal

Le tudok másolni egyszerű rajzokat (vonalat, kört)

Tudok legalább egy másodpercig egy lábon állni 

Szobatiszta vagyok 

Fel tudok öltözni segítség nélkül 

Tudok egy tárgyat valami más dolognak képzelni

Tudok háromkerekűvel biciklizni 

El tudok számolni háromig

3-4 ÉV

sú
ly

om és magasságom
 4

 évesen
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sú
ly

o
m

 é
s 

m

agasságom 5 évesen

El tudok számolni tízig

Tudok más gyerekekkel játszani

Tudok szerepjátékot játszani, pl. hogy én vagyok anya, vagy apa

El tudok mondani meséket és rövid verseket

Tudok páros lábbal előre ugrálni 

Felismerem az alapszíneket

Le tudok rajzolni különböző alakú tárgyakat

Vannak barátaim

Három ujjal tudom tartani a ceruzát 

Az egyik kezemet szívesebben használom, amikor valamiért nyúlok

4-5 ÉV



14 5-6 ÉV
Tudok biciklizni 

Megértem a kisebbb mennyiség (5) fogalmát

Tudom az évszakokat és a hét napjait 

Tudok egy lábon ugrálni, és számolni az ugrásaimat 

Már nem „babanyelven” beszélek 

Tudok válaszolni „Miért?” - kérdésekre

Tudok villát, kenőkést és kanalat használni

Értem, hogy hogyan kell a dobókockát használni egy társasjátéknál 

Legalább fél órán át tudok egyedül játszani 

Élénk képzelőerővel rendelkezem 

sú
ly

om és magasságom
 6

 évesen



15Iskolaérett vagyok, amikor

Tudok embert rajzolni

Önállóan el tudom végezni az alapvető testi szükségleteimet 

(evés, vécézés, ivás)

Az egyik kezemet használom tárgyak kezelésére (kanál, toll, fogkefe) 

Ismerek többféle irányt és kiterjedést (fel, le, bent, kint, mellett, stb.)

Tisztán beszélek 

Tudok kommunikálni, és tudom kezelni a kommunikációs helyzeteket

Legalább fél órán át oda tudok figyelni

Meg tudok jegyezni több mint öt dolgot

Legalább tíz percen keresztül oda tudok figyelni egy feladatra

�Tudok másokkal játszani és együttműködni

Tudom követni a szabályokat



16 Hogyan tudsz nekem segíteni?

Egy gyerek életében a szülő a legfontosabb személy, hiszen ő teremti meg azt a 
mindennapi környezetet, melyben a gyermek növekszik, s mely az önbizalom 
építésének is a színhelye. Mindehhez igen fontosak a korának megfelelő beltéri és 
kültéri tevékenységek és élmények. Fontos az is, hogy a szülők beszélgessenek a 
gyermekkel, és biztosítsák számára a játékhoz szükséges időt, teret, és sokféle 
játékot/ játszóeszközt.

A gyermek fejlődését a szülők tudják leginkább figyelemmel követni. Nagyon 
fontos, hogy észrevegyék, ha a gyermek:

• Egy játékot vagy könyvet túl közel tart a szeméhez, 
VAGY oldalra billenti a fejét, mikor koncentrál valamire 

• Nem reagál a hangokra, vagy túlreagálja azokat
• A test egyik oldalát gyakrabban használja, mint a másikat
• Nem szeret bizonyos anyagokhoz hozzáérni
• Csak kevés szót használ, vagy egyáltalán nem beszél, 

és/vagy nem érti meg, ha beszélnek hozzá 
• Nem teremt szemkontaktust; nem néz arra, amerre a kezével mutat
• Jobban szeret egymagában játszani 

és/vagy agresszív viselkedést mutat mások felé

Ha bármilyen aggodalma merülne fel a gyermeke fejlődésével kapcsolatban, 
keressen fel egy korai fejlesztéssel foglalkozó központot, ahol megfelelő segítséget 
tudnak majd nyújtani Önnek.



17Mi is az a korai fejlesztés?

A korai fejlesztés a eltérő fejlődésű gyermekek és családjaik számára nyújt 

hathatós segítséget. Bármilyen eltérő fejlődésre utaló jel esetén ajánlatos 
szakemberhez fordulni, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat, és az eredmények 
tükrében személyre szabott fejlesztési programot javasol.
 
A korai fejlesztés minden olyan esetben fontos, amikor a gyermek nem teljesíti a 
korának megfelelő fejlettségi szintet az alábbiak területek közül egy vagy több 
esetében:

• mozgás,
• látás vagy hallás,
• beszéd és nyelv,
• társas készségek és viselkedés,
• kognitív fejlődés.

A korai fejlesztés szerves része a család, vagyis a gyermek szűkebb és tágabb 
környezetének támogatása. Összetett tanácsadási folyamatról van tehát szó, 
mely több szakember és a szülők együttműködésével jön létre.

Rendkívül fontos, hogy a szülők amint lehet, szakemberhez forduljanak, ha 

kétségeik merülnének fel a gyermekük egészséges fejlődését illetően. Minél 
hamarabb ismerjük fel a megkésett fejlődés jeleit, annál hamarabb tudjuk 
elkezdeni a korrekciós folyamatot. A korai fejlesztés nagyban hozzájárulhat, hogy a 
lehető legtöbb esélyt adhassuk meg gyermekünknek a boldog, kiegyensúlyozott és 
független élethez.
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A gyermek beszéd- és nyelvi fejlődése születése pillanatától kezdve párhuzamosan 
zajlik. A folyamatban keletkezett eltérésekre, zavarokra több jel is utalhat: 

• gügyögés hiánya,
• 1 - 1.5 éves korára még nem mond szavakat, 
• 2.5 - 3 éves korára még nem beszél mondatokban,
• helytelenül, vagy egyáltalán nem nevezi meg az irányokat,
• nem tud egyszerű utasításokat követni, vagy félreérti őket.

Számos különböző körülmény vezethet a megkésett nyelvi és beszédfejlődéshez. 
Nagyon fontos, hogy megtaláljuk a módját a kommunikációs akadályok 
elhárításának, mivel ezek jelentős nehézségeket okozhatnak később a gyermeknek 
az iskolában.

Az ADHD az egyik leggyakoribb rendellenesség a gyermekek körében. Az angol 
betűszó jelentése: figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (attention deficit and 
hyperactivity disorder). A legáltalánosabb tünetek a gyermekek körében a 
következők:

• könnyen elvonja a figyelmét bármi, nagyon feledékeny,
• nehezére esik bármire odafigyelni,
• nehezen tud végrehajtani egy feladatot,    
• hiperaktív és izeg-mozog,
• rendetlen és gyakran elhagyja a dolgait,
• impulzív, gyakran vannak dühkitörései,
• érzelmi labilitás jellemzi,
• sokat zajong, hangoskodik.

A megkésett beszédfejlődés és az ADHD



19A szenzoros feldolgozási zavar és az autizmus

AZ AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAR

Idegfejlődési rendellenesség, ami 
befolyásolja a gyermek kommunikációs 
képességét és viselkedését. Az első jelek még 
a gyermek két éves kora előtt megjelennek, 
és az alábbiak lehetnek:

• kerüli a szemkontaktust,
• nem mutat rá a számára érdekes dolgokra,
• nem használ nyelvet a kommunikációra,
• a napirendjében vagy a környezetében levő 

minimális változásoknak is ellenáll,
• beszűkült az érdeklődése,
• bizonyos viselkedésmintákat rendszeresen 

ismétel (repkedés, hintázás, pörgés, stb.),
• szokatlanul reagál bizonyos hangokra, 

szagokra, ízekre, anyagokra, fényekre,
• korábban megszerzett beszédbeli, vagy 

szociális készségeit elveszti.

Ha bármilyen aggodalma merülne fel 
gyermekét illetően, vegyen igénybe 
szakember által végzett szűrővizsgálatot.
Kutatások bizonyítják, hogy a korai fejlesztés 
nagyon pozitív eredményekkel jár a 
későbbiekben az autizmussal élő személy 
életére.

A SZENZOROS FELDOLGOZÁSI ZAVAR

A gyerekek az érzékszerveik által fedezik fel a 
körülöttük lévő világot, és az így kapott 
információkat az idegrendszerük dolgozza 
fel. Ezek a folyamatok akkor tudnak 
megfelelően végbemenni, ha az 
érzékszervek (a szem, a fül, a bőr, a test 
helyzetének és mozgásának érzékelése, 
stb.) megfelelően működnek, valamint ha a 
gyermek képes megfelelően fel is dolgozni a 
szerzett ingereket. 

Némelyiküknél azonban ezek a folyamatok 
másképp, a szokványostól eltérő módon 
mennek végbe; ők a körülöttük lévő világot 
nem úgy fogják fel és értelmezik, mint a 
többi gyerek. Vannak, akiket bizonyos hangok 
zavarnak, vagy éppenséggel ők maguk 
beszélnek túl hangosan, illetve szeretnek 
zajongani, mert ettől jobban érzik magukat. 
Más gyerekek nem hajlandóak hozzáérni 
bizonyos tárgyakhoz vagy anyagokhoz (pl. 
homokhoz), vagy megállás nélkül izegnek-
mozognak. Némelyek közülük utálnak 
hintázni, mások meg nem bírnak egy percig 
sem megülni; folyamatosan futnak, ugrálnak 
vagy egyhelyben forognak. Megint mások 
bizonyos ételtípusokat nem bírnak elviselni, 
mert azt mondják: „rossz érzést kelt a 
szájukban”.

Egyikőjük sem szándékosan csinálja 
mindezt – csupán a testi funkcióik térnek 
el az átlagos gyerekekétől. Ez a gyermek 
kommunikációs készségére és viselkedésére 
ható idegrendszeri fejlődési rendellenesség.



20 A mozgás fontossága

MIÉRT FONTOS A MOZGÁS GYERMEKE SZÁMÁRA?

Egy gyermek mozgásfejlődését születésétől kezdve figyelemmel kell kísérni. A 
mozgásfejlődés sok tényező együttes eredménye, melyek közül talán az egyik 

legfontosabb az idegrendszer érése és a mozdulatok kapcsolata.

Az első néhány életév az idegi kapcsolódások kialakulása szempontjából 

alapvető fontossággal bír. A mozgás elengedhetetlen a testi, szellemi és társas 
jóléthez, ezen kívül örömet szerez, tettrekésszé tesz és önbizalmat ad. A 
kisgyermekek környezetének bővelkednie kell olyan mozgáslehetőségekben, 
melyek által ezek az idegi kapcsolatok létrejöhetnek. 

Ha a gyermek érzékszervei - köztük az elmozdulást érzékelő egyensúlyi szerv - jól 
működnek, a gyermek megfelelően tud megtervezni és ügyesen képes 
végrehajtani mindenféle mozdulatot. Ám ha a szenzoros folyamatokban 
fennakadások vannak, a gyerek mozdulatai is megsínylik ezt. Az, hogy mennyire 

harmonikus egy mozgás vagy sem, hű képet ad az idegrendszer működéséről 

és az idegi kapcsolatok meglétéről vagy hiányáról. A kúszás és a mászás során 
a gyermek fel tudja fedezni a környezetét, függetlenséget tanul, és elkezd 
kialakulni az egészséges félelemérzete is.

Az idegrendszer fejlettségének komplex vizsgálata a Longitudinális Komplex Teszt. 
A terápiát az eredmények alapján alakítjuk ki.
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ROMÁNIA - SZATMÁRNÉMETI

• Boldog Scheffler János Központ 

Szatmárnémeti, Románia - Ștefan cel Mare utca 9 szám, 
Telefon: 0361-408872 
Email: office@bsjk.ro, website: www.bsjk.ro 

• Szatmár Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ (CJRAE) 
Szatmárnémeti, Románia - 1 Decembrie 1928 utca 6 szám 
Telefon: 0261-712175 
Email: consilieri_sm@yahoo.com, website: www.cjraesm.ro 

• Rehabilitációs Központ Sérült Gyerekeknek 
(Centrul de Reabilitare pentru Copilul cu Handicap) 
Str. George Călinescu nr. 1., Satu Mare, Romania 
Telefon: 0361-414018 
Weboldal: www.dgaspcsm.ro 

• Szent József Rehabilitásciós Központ 
Szatmárnémeti, Románia - Dsida Jenő utca 16 szám 
Telefon: 0261-713811 
Email: reha@caritas-sm.ro, website: www.caritas-satumare.ro 

• Mentálhigiénés Központ 
(Centrul de Sănătate Mintal) 
Szatmárnémeti, Románia - Astronau�ilor utca 7 szám 
Telefon: 0261-727450 
Email: csm@sjusm.ro, website: www.sjusm.ro

Hová fordulhatsz segítségért?
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22 A projektről

Illusztrálta: Major Zita

Hat szervezet fogott össze Izlandról, Magyarországról, Romániából és Szlovákiából, 
hogy partnerséget kötve megalapíthassák a Bio Trio projektet.
A cél az egészséges kommunikáció kialakítása volt a különleges igényű gyermekek, 
szüleik, valamint a gyerekkel foglalkozó egyéb szakértők/szakemberek között.  

Ezt a brossúrát egy, a kommunikációról és a beleérzés fontosságáról szóló képzés 
ihlette. Lelkes és elkötelezett csapattagjaink annak reményében alkották meg e füzetet, 
hogy a szülők így könnyebben tudják majd követni gyermekük fejlődését, és segítséghez 
is egyszerűbben juthatnak, amennyiben erre szükség van.

• Madács Anita  (BHRG Alapítvány, Magyarország) – Projektmenedzser
• Berglind Gréttarsdottir (Skólar ehf, Izland) – Projektmenedzser
• Fazekas Brigitta (Boldog Scheffler János Központ, Románia) – Projektmenedzser
• Jana Muranska (R.A.T.A, Szlovákia) – Projektmenedzser
• Krisztina G. Agueda (HLI, Izland) – Projektmenedzser & a brosúra főszerkesztője
• Kárpáti Rita (Natura Hungarica, Magyarország) – Főszervező & Projektmenedzser

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani két trénerünknek, Zsiday Galgóczy 

Krisztinának és Pásztor Sárának a projekt-képzések során nyújtott segítségükért. 
Külön köszönet Kárpáti Ritának önzetlen segítségéért és a projekt megszervezéséért.

Köszönet az Erasmus+ támogatásáért
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23Köszönjük a támogatást!

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, 
amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen 
információk bárminemű felhasználásáért.

Boldog Scheffler János Központ,

Románia

BHRG Alapítvány, Magyarország

Natura Hungarica Alapítvány, 

Magyarország

RATA o.z., Szlovákia

Skólar ehf, Izland

HLI - Healthy Life and Integration, 

Izland
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