
2. ábra: 6 középcsoportos gyermek intelligencia
profilja az Óvodás Snijders Oomen Teszt alapján

A.: Analógia
M.: Mozaik
K.: Kombinatorika
E.: Emlékezet
R.: Rajz

Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon (Kaposvár, Beloiannisz u. 8.)

Beszámoló egy dysphasiás gyermek
harmadik éve folyó egyéni fejlesztéséről*

BÉLY KLÁRA

Az anamnesztikus  adatokból  kiemelem,  hogy a  gyermek  súlyos  fokban  hallás-
sérült. Egy hallássérült nővére van, aki szintén intézetünkben tanul. Szüleik hallók.

*  A MAGYE XX. Országos Szakmai Konferenciáján (Miskolcon. 1992. június 26-án) elhangzott előadás
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1988. januárjában 4; 11 évesen került az óvodába. Ezt megelőzően korai fejlesz-
tésben nem részesült, mert többszöri megbeszélés, kérés ellenére sem jelentek meg a
szülei a tanácsadáson.

Óvodába kerüléskor spontán vokalizációja visító volt. Szájrairányultság még nem
alakult ki nála. Rendkívül zárkózott, gátlásos volt. A foglalkozásokba nem kapcsoló-
dott be, csak passzívan szemlélődött.

Az egyeztetés tárgyi és képi szinten nem okozott gondot számára, a tárgyképekhez
kapcsolódó szóképeket hamar megtanulta és szívesen végezte az egyeztető feladato-
kat, de csak egyéni foglalkozásokon.

Tranzitív mozgások kivitelezésében nagyon ügyes volt. Koránál fejlettebb szinten
formázott, rajzolt nemcsak tárgyakat, hanem cselekvéseket is. Szabadtéri mozgása is
összerendezett, harmonikus volt.

Néhány  hetes  óvodai  tartózkodás  után  agyhártyagyulladással  kórházba  került.
Rendszeresen csak 1989. januárjától járt óvodába, ekkor 5; 11 éves volt. Foglalkozá-
sokon továbbra is csak passzívan szemlélő volt, ha megpróbáltam utánzásra késztetni,
görcsösen ellenállt, gyakran sírva fakadt. Kommunikációs szintje igen alacsony volt,
csak  nagyon  kevés  gesztussal  fejezte  ki  gondolatait,  érzéseit.  Természetes  és
mesterséges jeleket egyáltalán nem használt. A szóképes olvasás terén gyors ütemben
fejlődött.  Rövid,  3-4  mondatos  mesék  képeit  egyeztette  a  mondatképekkel.  Ha
megértést  bábozással,  jellel,  gesztussal,  mimikával  próbáltam  ellenőrizni,  nagyon
kevés gesztust használt, melyet mimikával sohasem kísért.

Értelmi  fogyatékosságra  utaló  jegyeket  nem  tapasztaltunk  nála,  ezért  speciális
pszichológiai vizsgálatot kértünk, melyet 1989. márciusában elvégeztek.

Szakvéleményből idézek: „A SON nonverbális intelligenciatesztben gyenge emlé-
kezet (5; 3 év) mellett globálisan jó eredményt ért el. IQ: 112. A gyermek elmaradó
beszédfejlődésének hátterében dyspraxia és szukcesszív emlékezet gyengesége áll”.

Ennek  ismeretében  egyéni  fejlesztési  tervet  állítottam  össze.  Nagy  lendületű
mozgásokat direkt módon nem utánzott. Ezért más utat kellett választanom. Kedvenc
tevékenységéből, rajzolásból indultam ki. Egy rövid mesét kezdtem el rajzolni és neki
kellett befejeznie - ez erős motivációnak bizonyult.

Olyan történeteket találtam ki, melyek lejátszásához nagy lendületű mozgásokra,
erős  mimikára  volt  szükség.  Először  én  játszottam  a  történetet,  majd  próbáltam
lejátszatni  a  gyermekkel.  Kezdetben  nagyon  sok  együttmozgást  igényelt;  mozgás
közben hangot nem adott. Lejátszás után írtam le rövid mondatokkal a történetet. Az
ilyen együtt végzett gyakorlatok hatására görcsössége fokozatosan oldódott. Amikor
már örömmel, felszabadultan mozgott velem, fokozatosan nehezedő, 3-4 elemből álló
mozgássort  adtam,  mindig  ritmusosan,  melyet  emlékezetből  kellett  visszaadnia.  A
mozgássor ritmusát többszöri ismétlés után sem tudta visszaadni. (Hosszabb ritmussor
megtartása, visszaadása még ma is nehézséget okoz számára, ezért ezek gyakorlása
folyamatosan történik.)

A  nagylendületű  mozgásokról  fokozatosan  tértem  át  a  finom  mozgások
fejlesztésére. Amikor az utánzó gyakorlatok során mozgását leállítva képes volt az én
mozgásomat  megfigyelni,  majd  utánozni,  megkezdtem  az  artikulációs  mozgás-
fejlesztő gyakorlatokat, és a kiejtés tanítást. A globális módszert a gyenge szukcesszív
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emlékezet miatt nem alkalmazhattam. Helyette az analitikus eljárással próbálkoztam.
A hangképzésbe igyekeztem minden érzékszervet bevonni. A hangelőkészítő gyakorla-
tokat is folyamatosan végezzük, mivel a magánhangzók képzése közben ajkaival és
nyelvével néha még fölösleges mozgásokat végez.

Az  analitikus  kiejtés  tanítással  párhuzamosan  szótagokat,  szavakat  raktunk  ki
betűkből. Ezen feladatok hatására szájról olvasási teljesítménye ugrásszerűen megnőtt,
s néhány 1-2 tagú szót már aktívan is használt. De szóismétléskor 2 tagú szavaknál
artikulációs torzulás volt tapasztalható.

Szájról olvasás terén jó ütemben fejlődött, de szűkös aktív szókincse miatt gondo-
latait, érzelmeit nagyon nehezen tudta kifejezni. Ezért megkezdtem a globális jelek
tanítását. Mivel későn került az óvodába, kommunikációs szintje igen alacsony volt,
szájról-olvasási  és  beszédfejlődése  nagyon  lassú  ütemű  volt,  egy  kommunikációs
eszközt kellett adnom a kezébe. A jelek hatására szinte kinyílt a gyermek, s ez kihatott
további teljesítményére.

A nyelvhasználat fejlesztésére az analógián alapuló beszédépítést használtam fel.
Egy képről beszélgetés után 2-3 tőmondatot írtam. A mondatokat szavakra vágtam, s a
gyermeknek újra össze kellett állítania. Bevezettem a Ki?, Mi?, Mit csinál?, kérdő-
szavakat, a szófajokat eltérő színnel jelöltem. E gyakorlat eredményeként beszédében
is megjelentek az igék és a tőmondatok. Az óvodában megkezdett egyéni fejlesztést az
iskolában  folytattuk.  Az  emlékezeti  bevésés  támogatására  bevezettük  az  ujj-abc
használatát. Ugyanúgy, mint a betűkirakást, daktilozást is egytagú szavakkal kezdtük,
és  fokozatosan  tértünk 2-3 tagú  szavakra,  tőmondatokra.  Daktil-jelek  használatával
kapcsolatos észrevételeink:

- lassítja a beszédtempót
- töri a beszédet
- nehezíti az összeolvasást az olvasástanítás kezdeti szakaszában.

Viszont nagyon sokat segít az írástanításnál.
Nagyjelentőségű a szukcesszív emlékezet fejlesztésében - közvetve a szájról-olva-

sás fejlesztésében. A daktilt nem fő kommunikációs eszközként, hanem csak segéd-
eszközként használjuk. Mivel egyenletes ütemben fejlődik a gyermek a szájról-olvasás
és hangosbeszéd terén, ezért fő célunk ezek intenzív fejlesztése és nem a daktillal való
kommunikáció.

Ek. 1. osztály elején összeállítottam egy szókincstervezetet,  mely differenciáltan
tartalmazza az ek. 2.  osztály végére elérendő aktív szókincset.  A tervezet  400 szót
tartalmaz; 200 főnév, 67 ige, 47 melléknév, 17 számnév, 9 kérdőszó. A szóbanforgó
gyermeknél követelmény volt ebből 250 szó hibátlan leírása. Az ek. 2. osztály évvégi
felmérés  eredménye:  248  hibátlan  szó  -  174  főnév  -  24  melléknév  -  38  ige  -  12
számnév. Természetesen a tervezet összes szavát felmértem A hibák 82%-a csak l-l
betű kihagyása, vagy tévesztése volt, nagyrészt 3 tagú szavaknál. Négy tagú szavak
leírásánál már l-l szótagot hagyott ki.

A nyelvhasználat  fejlesztése terén kibővítettük a szófajokat.  Ek. 2.  osztályban a
Ki?, Mi?, Kit?, Mit?, Mit csinál?, Hol?, Mikor?, Milyen?, Milyen színű?, kérdések
segítségével, évvégén már kérdőszavas segítség nélkül alkotott bővített mondatokat,
rövid, összefüggő szövegeket.
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Összetett  mondatokat is  alkot az „és” kötőszó helyes használatával.  A tárgy- és
helyhatározó rag eltérő jelölésével tudatosítani  akartuk,  hogy egy-egy szó jelentése
miként változhat.

A tárgyragot  a begyakorolt,  rendszeresen előforduló szókapcsolatokban biztosan
használja, de csak írásban; a hangosbeszédben csak rákérdezésre, figyelmeztetésre.

A helyhatározó ragokat gyorsan megértette, aktívan használja is, a kötőhangok még
bizonytalanok.

Az irányokat,  relációkat  adekvátan alkalmazza.  Szájról-olvasás  terén egyenletes
ütemben fejlődik (240 szó,  szótagszám: 5).  Szájról-olvasás  teljesítménye  már  nem
szituációhoz  kötött,  de  érzelmi  állapota  erősen  befolyásolja.  Idegenek  jelenlétében
félénk, gátlásos lesz, s ez nagyban lerontja teljesítményét.

Önálló feladatmegoldás:
Az instrukciókat érti; bármilyen nehéz is a feladat, először megpróbálja önállóan

megoldani, s csak végső esetben kér segítséget. De ha egy szóban kicsit is bizonyta-
lan, nem írja le, nem mondja ki.

Párhuzamos órák:
Heti  öt  anyanyelvórából  három,  négy  gyakorlatiból  kettő.  A párhuzamos  órák

lehetőséget  biztosítanak  differenciált  fejlesztésre  magasabb  óraszámban.  A csoport
bontásánál  ebben  az  évben  a  nyelvi  szintet  vettük  figyelembe,  a  szájról-olvasási
készség másodlagos szempont volt, hiszen az ujj-abc használatával a különbséget ki
tudtuk egyenlíteni. A szájról-olvasás fejlesztése célzottan a nagyszámú egyéni órákon
történt. A párhuzamos órák 2/3 részét gyakorlásra fordítottuk. Az eredményeket látva
úgy érzem, a megkezdett úton haladva a beszédtanulási zavarral küzdő gyerekből egy
biztos szájról olvasó, beszéddel is kommunikáló gyermek válik.

Hallásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság (Budapest)

Egyéni fejlesztési programok
dysphasiás hallássérült gyermekeknél*

Gállos Ilona

A beszéd és a nyelvtanulási zavarok problémaköre a 80-as évektől foglalkoztatják a
szakembereket itthon és külföldön egyaránt. Ez a problémakör a halló és a hallássérült
gyermekek populációit egyaránt érinti, - a hallássérülteknél hangsúlyozottan jelentkezik.

Nálunk  1982-ben  nagy  számban  és  egyszerre  jelezték  a  hallássérülteket  oktató

*  A MAGYE XX. Országos Szakmai Konfernciáján (Miskolcon, 1992. június 26.) elhangzott előadás
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