
ALAPOZÓ TERÁPIA - BESZÉD- ÉS MOZGÁSPROBLÉMÁS GYEREKEK RÉSZÉRE 

5 ÉVES KORTÓL 

Az óvodai és iskolai teljesítmény problémák hátterében sokféle ok húzódhat meg, de a 

legtöbb esetben az idegrendszer éretlensége, hibás működése esetleges sérülések 

következtében kialakult részképesség gyengeségek a gondok okozói. 

Ha ezeket sikerül felszámolni, vagy csökkenteni, ezzel párhuzamosan a 

teljesítményproblémák is csökkennek.  

Az idegrendszer érésére a legközvetlenebb, legegyszerűbb módon a mozgáson keresztül 

tudunk hatni.   

Az alábbi tünetek jelentkezése esetén lehet szükség a beavatkozásra: 

- szopási, nyelési, később rágási nehézségek 

- megkésett vagy túl gyors mozgásfejlődés (valamely fejlődési szakasz túl korán vagy későn 

zajlott) 

- a mozgásfejlődés valamely állomása/i kimaradtak a fejlődés során, vagy a fejlődés fázisai nem 

a megfelelő sorrendben következtek be. (pl előbb járt mint mászott) 

- izomtónus rendellenességek ( hipotóniás vagy spasztikus izomzat) 

- csecsemőkori reflexek fennmaradása 

- kényszertartások, „lábujjhegyezés” 

- mozgások kivitelezése (mozgás koordináltsága) nem megfelelő (ügyetlen, „elbotlik a saját 

lábában”, sokszor esik el) 

- megkésett beszédfejlődés: későn tanult meg beszélni, nehezen fejezi ki magát, aktív szókincse 

kis terjedelmű 

- beszédértési nehézségek: nem érti a beszédet, nem képes követni a beszélgetést, nem érti a 

szabályokat (pl játékszabályokat) 

- artikulációs problémák 

- figyelmetlenség, állandóan mozgásban van, tevékenységeiben nem kitartó 

- szerialitás gyengeségei 

- térbeli, időbeli tájékozódás problémái 

- gyenge finommotorika, grafomotorika (nem szívesen rajzol, hárítja az ilyen jellegű 

tevékenységet, vagy csúnyán rajzol) 

- olvasási, írási nehézségek az iskolában 

Alapozó Terápiák elemeire épülő mozgásprogram: 
A program gyakorlatai a mozgásfejlődés fázisait követik. A célirányos gyakorlatok hatására a 

rendellenes mozgások visszafejlődnek, a gyermek mozgása tudatossá, rendezetté válik. 

Ennek következtében javul a gyermek teljesítménye, figyelem koncentrációja, rendezettebbé válik az 

írása, pontosabban olvas, számol, javul a magatartása, viselkedése. Nyugodtabbá, 

kiegyensúlyozottabbá válik. Az 5-6 éves korban megkezdett fejlesztéssel még hatékonyabban 

befolyásolhatók a gyermekek, ami azért is szerencsés, mert ezzel már megelőzhetővé válnak az 

iskolában fellépő problémák. 

Helyszín: 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykanizsai Tagintézménye, 

8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9/A. 

 

A foglalkozás ideje: Hétfő: 15:00-16:00  16:00-17:00    17:00- 18:00  

A foglalkozást tartja: Frigy Erna Ildikó, tanító, szakvizsgázott gyógypedagógus 

Elérhetőség/jelentkezés: 93/314-443 

A mozgásállapot felmérés előre egyeztetett időpontban történik. 


