
A SÚLYOSAN ÉS HALMOZOTTAN 

FOGYATÉKOS GYERMEKEK 

NEVELÉSÉT-OKTATÁSÁT BIZTOSÍTÓ JÓ 

GYAKORLATOK MÓDSZERTANÁNAK 

FEJLESZTÉSE ÉS ÁTADÁSA 

 

EFOP-3.1.6-16-2017-00014 
 



 

 ZÁRÓKONFERENCIA 

 
 I.KÖTET: 

KOMPLEX GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTÉS 

FOGLALKOZÁSAINAK MUNKATERVE ÉS MÓDSZERTANA 
/ÉRTELMI TERÜLETEK FEJLESZTÉSÉT FELÖLELŐ FOGLALKOZÁSOK 

MUNKATERVE ÉS MÓDSZERTANA/ 

 

 IV.KÖTET: 

MONDÓKA-VERS-,ÉNEK-ÉS JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 

BEMUTATÁSA 

 

 
BALLÉRNÉ KISS ANGÉLA 

GYÓGYPEDAGÓGUS 

 

KAPOSVÁR, 2022 09.14. 



CÉLCSOPORT 

 

Kiadványainkat, azoknak a fejlesztő nevelésben-oktatásban  

dolgozó szakembereknek ajánljuk akik elhivatottsággal, szakmai 

 koncepcióval, fordulnak a súlyosan - halmozottan fogyatékos 

 gyermekek, fiatalok felé.  

 



MUNKATERV LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJA 

 

 

Segítségnyújtás a fejlesztő nevelésben –oktatásban 

dolgozó szakembereknek 

 

  Gyógypedagógus tervező munkáját 

  Fejlesztő munkában iránymutató 
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FIGYELEMBE VETT SZEMPONTOK 

  Gyermekek, fiatalok tanulási sajátosságaik  

       Tanulási szükségleteik 

  

       Tanulási folyamat tág értelmezése           Élményszerűség 

 

        Tanulási tartalom – „valóság”  

        Tanulók életkori sajátosságaik 



ÉLMÉNYSZERŰ TANULÁS 

 



ÉLMÉNYSZERŰ TANULÁS 



FIGYELEMBE VETT DOKUMENTUMOK 

 

 

 Rehabilitációs Pedagógiai Program 

 Súlyosan és halmozottan sérült  tanulók fejlesztő nevelésének- 

oktatásának irányelvei 

 Mozgásnevelők Szak-alkalmazotti munkacsoportjának 

munkaterve 

 Gyógypedagógusok Szak-alkalmazotti munkacsoportjának 

munkaterve 

 



A MUNKATERV KOMPEXITÁSA 

 Komplex: Reggeli köszöntő, Szűkebb- tágabb környezet, 

Munka-szabadidő, Ének-zene, Önkiszolgálás foglalkozások 

tanulási tartalmai 

 A foglalkozások kiemelt fejlesztési területei lefedi a FNO 

fejlesztési területeit 

 3 különböző életkorú tanulócsoport komplex készség- és 

képességfejlesztés tanulási tartalmai 

    ( A csoport: 6-10, B csoport:8-13, C csoport:14-23) 



KOMPLEXITÁS 



MUNKATERV FELÉPÍTÉSE 

A és B osztály: 

• Fő foglalkozás:  

 Szűkebb- tágabb 
környezet határozza 
meg  tanulási 
tartalmakat 

 SZ-T-re épül a többi 
foglalkozás 

              

 

• KONCENTRÁCIÓ 

 

C osztály 

• Fő foglalkozás: 

 Munka-szabadidő 
határozza meg  tanulási 
tartalmakat 

 M-SZ-re épül a többi 
foglalkozás 

 

 

 

• KONCENTRÁCIÓ 



MUNKATERV FELÉPÍTÉSE 

• Sz-t környezet /A-B 
oszt. 

 Természeti, társadalmi 
környezettel való 
megismerkedés kül. 
élethelyzetekben 

 Mindennapi élet 
folyamatait cselekvésbe 
ágyazottan tapaszt.  

 Elnyújtott tan. 
ritmusban biztosítjuk a 
jelentés 
összefüggéseket 

 

• M-szabadidő/ C oszt. 

 

 Ismeretanyag beépül a 
mindennapjaikba 

 Munkajellegű tev.-k 
kerülnek előtérbe 

    (jobb mozgásállapot) 

 CÉL: elemi 
munkatevékenységekb
e való bevonás 

 Szabadidő hasznos 
eltöltésére ad mintát 

 



MUNKATERV FELÉPÍTÉSE: TÉMAHÉT 

 

 Heti bontásban, témahetekre tagoljuk  

Tartalmazza: 

•    Foglalkozások anyagát 

•    Fogalmakat (fő foglalkozáshoz kapcsolódó) 

•    Témahetek összeállítása tudatosan felépített tervezés 

•    RPP témakörei hat. meg, illetve  olyan tanulási helyzetek,  

amire nincs lehetőségük, vagy értelmezésük nem egyértelmű  

 



MUNKATERV  FELÉPÍTÉSE 

 

 

 Minden osztály munkaterve 38 témahétből áll 

 A heteket 5 munkanapra terveztük szünetektől, ünnepnapoktól 

függetlenül 

 

Kivétel : Tavaszi szünet előtt-után két fél hét 

 29-30. hetet összevontuk 

 



MUNKATERV MELLÉKLETEI  I. 

Heti tervek: 

 

 Munkaterv alapján készül  

 Heti tervezésnél lehet legjobban figyelembe venni:  

•   az adott hét jellegzetességeit (évszak, időjárás, ünnepek,    

hagyományok, intézményi-városi programok) 

•      gyermekek aktuális állapotát 

•     6 heti tervet tartalmaz a melléklet 

 



MELLÉKLETEK  II. 

 

     Foglalkozás tervezetek: 

 

  A foglalkozásra való felkészülést segítő dokumentum 

 Tartalmazza: 

 Foglalkozás nevét, célját, eszközeit, időkeretet, foglalkozás 

menetét, feladatait, módszereket, segítségadás módját 

 Minősítési eljárások során támasztott tartalmi és formai  

követelményeknek megfelelnek 

 



IV. KÖTET 
MONDÓKA-VERS-,ÉNEK-ÉS 

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 

 I. fejezetben: az Értelmi területek fejlesztését 

felölelő foglalkozások munkatervének 

témaheteihez kapcsolódó mondókák, versek, 

énekek találhatóak meg 

II. fejezetben: a Mozgásnevelés, 

mozgásfejlesztés, önellátási képesség fejlesztés 

munkatervének játékgyűjteménye.  

 



GYŰJTEMÉNY 

LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJA 

 

A gyógypedagógusok, pedagógusok 

összegyűjtve találják meg az általuk irányított 

foglalkozások mondókáit, verseit, énekeit, játékait. 

Szakemberek munkájának könnyítése, 

egyszerűsítése  
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TÉMAKÖRÖKNEK 

MEGFELELŐ TEMATIZÁLÁS 



Követi a munkatervben található tematikát 

Megfelel a gyermekek és később a fiatalok 
életkori sajátosságainak 

Gazdag repertoárt ad a gyógypedagógusok 
és a gyógypedagógiai munkát segítő 
munkatársak kezébe 

Változatos, valódi művészeti, irodalmi 
értékeket tartalmaz 

A tanulók témához illeszkedő munkáinak 
bemutatása színesíti a gyűjteményt 

 





KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


