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A szerzõk következõ mondatait olvashatjuk az elõszóban: „A korai felfedezés és
a gyógypedagógia nagymértékben járul hozzá a fejlõdésükben veszélyeztetett gyermekek korai fejlesztéséhez. Különösképpen a születés és az iskolakezdés közötti idõszakban, az extrém tanulási képesség kialakulása idején fontos, hogy idejekorán felismerjük
és célirányosan kezeljük a károsodásokat, gyenge funkciókat és a fejlõdési rizikókat.
Ehhez biztosít optimális elõfeltételeket a korai fejlesztés a különbözõ szakemberek
interdiszciplináris együttmûködése révén. E munka fontos alkotóeleme a szülõknek
szóló tanácsadás és a gyermek számára legfontosabb személyek, vagyis a szülõk bevonása a fejlesztés folyamatába.” A szerzõk – maguk is gyakorló szakemberek –, ebben a
kötetben a fent jellemzett munka mindennapi gyakorlatához kívánnak segítséget nyújtani könnyen érthetõ, szemléltetõ ábrákkal kiegészített feladatgyûjteményükkel, nem
céljuk a más munkákra jellemzõ hosszabb elméleti fejtegetés.
A gyakorlatokat 6 fõ fejlesztési terület szerint csoportosították a szerzõk, mindegyiknél kitérve a fejlesztési lehetõségekre is. A területek: az észlelés (bazális érzékletek, látás, hallás, szaglás és ízlelés), a motorika (nagy és finom motorika), a kognitív
képességek (elhúzódó fejlõdés, tanulási akadályozottság értelmi fogyatékosság), az
iskolai készségek zavarai (olvasási és helyesírási zavarok, számolási zavarok), szociális
zavarok (szociális magatartás, figyelemzavarok), a beszéd. A fõ csoportokon belül
további tagolás segíti az olvasót (pl. az auditív észlelés keretében: hangok lokalizálása,
hangok differenciálása, hangok interpretálása, emlékezeti bevésés, ritmika érzékelése).
Minden gyakorlatnál ikon jelzi, hogy milyen módszertani kategóriához tartozik. A kategóriák a következõk: pszichomotorika, lazítás, Montessori pedagógia, ritmika, kineziológia, gyógypedagógiai barkácsolás, játékterápia, gyógypedagógiai bûvészkedés (az egyszerû bûvészmutatványok nagymértékben motiválják a gyermekeket, fejlesztik az önbizalmat, öntudatot, a finom motorikát, a kreativitást).
A könyvet mindazoknak a korai fejlesztés területén tevékenykedõ szakembereknek
ajánljuk, akik újabb ötletekkel szeretnék kiegészíteni, gazdagítani már bevált eljárásaikat. A könyvet az ELTE Gyógypedagógiai Karának könyvtárában találják meg az
érdeklõdõ szakemberek.
Csányi Yvonne
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