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A szerkesztő előszava
Kedves Szülők és Fejlesztő Szakemberek!
Olyan segédanyagot tartanak a kezükben, amelyet mi szülők, akiknek
módjukban volt birtokolni és használni Heinz Back könyvét, nagyon
szerettünk.
Nagyon szerettük, mert nemcsak ötleteket kaptunk gyermekünk fejlesztésére alkalmas élvezetes és vidám kis gyakorlatokra, de könnyen
jutottunk sikerélményhez, hiszen a gyakorlatok kezdetben igen egyszerűek, melyek a gyermek korával és a fejlesztés előrehaladtával nehezedtek ugyan, de előbb-utóbb megtanulhatóak, elvégezhetőek, tehát
sikeresek lettek.
Sokat tanultunk ezekből a gyakorlatokból, hiszen apró részletekre volt
bontva egy-egy fejlődési lépés, észre sem vettük és egy távolabbi cél,
egy nagyobb lélegzetű új képesség részleteit gyakorolgattuk, hogy
aztán a látványos lépés szinte már magától is megtörténjék.
A teljesítményorientáltabb szülők arra is használhatták a gyakorlatsorokat, hogy mérjék vele gyermekük fejlődését, hogy büszkén kipipálhassák a már túlhaladottakat.
Szerettük azért is, mert ezeket a gyakorlatok nem könyvszagúak, nem a
gyakorlattól elszakadt szakemberek izzadták ki, hanem hozzánk
hasonló szülők találták ki gyermekük tanítása során szerezett kreativitással.
És főleg azért szerettük, mert hasonló, de gyermekünkre szabott gyakorlatok kitalálására inspirált bennünket. Így megvolt az a jó érzésünk,
hogy magunk is hozzátettünk valamit.
Ezért ajánljuk minden olyan szülőnek, aki szívesen fejleszti otthon
gyermekét, és minden olyan szakembernek, aki a sajátja mellé még
nagyobb választékot szeretne kapni fejlesztő gyakorlatokból.
Dr. Gruiz Katalin, kiadó és szerkesztő
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Heinz Bach A korai
fejlesztés alapszabályai
Szabályok
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

Nevelési munka megkezdése elott orvosi vizsgálatra van szükség
ahhoz, hogy tisztázzuk a nevelés fizikai feltételeit.
Valamennyi, az észlelés és mozgás fejlesztését és javítását célzó
eljárást úgy kell végrehajtani, hogy azok egyúttal a gyermek ér
zelmi és társas fejlődését szolgálják.
A színes környezet és a barátságos légkör a fejlődés fontos elő
feltételei. Az anya szeretetteljes odafordulása gyermekéhez tár
sas magatartását is fejleszti, és hatással van az egész korai fej
lesztésre.
Egy eljárást sem szabad mechanikusan, néma foglalatoskodás
ként végrehajtani. Az anya beszéljen gyermekéhez, mosolyogjon
rá és énekeljen neki.
A gyermekkel való minden foglalkozáskor az anya gondolatával
legyen „jelen". Pl. amikor a gyereket a „lakásban körülhordoz
za", ne nézze közben a televíziót, ne nézzen ki az ablakon, ne
beszélgessen másokkal, ne olvasson, vagy ne merüljön el a gon
dolataiban.
Kezdetben több napon át csak egy gyakorlatot végezzen az anya
a gyerekkel.
Minden fejlesztési eljárás feleljen meg a gyermek fejlettségi
szintjének, el kell kerülni a túlzott követeléseket, semmit sem
szabad kényszeríteni.
Az egyes kiválasztott gyakorlatok csak néhány percig tartsanak,
de azokat több héten át, naponta többször kell végezni.
A gyakorlatok alkalmazkodjanak időben a gyermek napirendjé
hez és végezzük azokat rendszeresen. Előnyös a gyakorlatokhoz
az alvás utáni idő, sok gyakorlat végezhető pelenkázáskor,
öltöztetéskor és a mindennapos fürdés közben.
Gyakorlás közben lehetőleg kerüljünk minden olyant, ami a
gyermekből ijedtséget, félelmet, kedvtelenséget, vagy ellenállást
vált ki.
Minden inger, amelyet a gyermeknek nyújtunk, legyen kellemes
(pl. kerüljük a hangos, rikoltozó zenét, vakító fényt, stb.)
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12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.

Az ingernyújtás ne váljon ingerelárasztássá (pl. ne alkalmazzunk
hosszú ideig tartó rádió-zenét, televíziót.)
Gyakorlás közben a gyakorlattól független külvilági ingereket
(külső zajok, zavaró hatások) a lehetőséghez képest csökkenteni
kell, vagy teljesen ki kell zárni az elterelés elkerülése érdekében.
A mozgásos gyakorlatok ösztönzésére lehetőleg olyan tárgyakat
használjunk, amelyet a gyermek szeret, ami után vágyik.
Kezdetben rendszerint mindig csak egy tárggyal végezzük a
gyakorlatokat, de több napon át.
Minden játékszert és gyakorlási eszközt gondosan ki kell válasz
tani, szín, nagyság, forma és biztonság (tartósság, tisztaság, sérü
lési és lenyelési veszély!) szempontjából.
Abban az esetben, ha a gyermek tartós kedvetlenséget mutat,
váltsunk gyakorlatot.
Az anya akkor se csüggedjen, ha kezdetben nincsenek reakciók
és még száz próbálkozás után sincs látható siker. Továbbra is
nyugodtan és állandóan kell ismételni a gyakorlatokat.
Kezdetben sok olyan gyakorlat van, amelyet az anya aktívan, a
gyermek pedig passzívan végez (kézvezetés, karok és lábak
passzív mozgatása.) Csak fokozatosan szabad a segítségnyújtást
és támogatást leépíteni.
A legkisebb eredményre is reagálni kell, a gyermeket a (kívánt)
tevékenységében jutalmazással meg kell erősítenünk, (pl. ölelés
sel, simogatással, dicsérettel, sikerélmény megteremtésével,
öröm kifejezésével,)
A már megtanultat állandóan ismételni kell.
A gyakorlatokat egy bizonyos ido után variálni és nehézségüket
fokozni kell.
Minden sietséget és türelmetlenséget kerüljünk el.
A gyakorlást kezdetben lehetőleg csak egy meghatározott sze
mély (anya) végezze. Az első életév felében (vagy az ennek meg
felelő fejlettségi szinten) meg lehet próbálni, hogy a közreműkö
désbe egy másik személyt is bevonjunk.
A gyermek számára minden esetben biztosítani kell elegendő
időt az egyedüllétre és önmaga elfoglalására.
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Technikai útmutatások
A következő javaslatokat olyan funkciók szerint tagoljuk, amelyeket
fejleszteni kívánunk. Mivel azok gyakran nem csak egy funkcióra
vonatkoznak (pl. tapintás és hallás), az egyes gyakorlat-javaslatok
azonos, vagy némileg változó formában több területen is szerepelnek.
Az egyes gyakorlatok a szabályos kora-gyermekkori fejlődésnek megfelelően vannak felépítve. Ezek azzal az ingerkínálattal kezdődnek,
amelyekre az egészséges csecsemő egy meghatározott funkció területén először reagál. A végére azok a javaslatok kerültek, amelyek olyan
magatartásmódokat váltanak ki, amilyeneket a gyermekek rendes körülmények között egyéves korukban mutatnak.
A gyakorlatok javaslatait rendszerint a mindenkori adottságoknak
megfelelően kell variálnunk és kiegészítenünk . Az anyának, ill. annak
a referencia személynek, aki a gyermekkel gyakorol, bizonyára még
eszébe jut olyan megfelelő gyakorlat, amely az adottak közé jól beiktatható.
Amit a gyermek már tud és szívesen, gyakran csinál, azt természetesen
már nem kell gyakorolni. Így lehet, hogy egyes gyakorlatok már magától értetődően régen a gyermek napirendjének jól begyakorolt részei és
azokat az öltözéskor, vetkőzéskor, fürdéskor, vagy etetéskor elvégzik.
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Hannelore Sacher Az érzékelés
területére vonatkozó korai fejlesztés
Érzés és tapintás
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A gyereket megsimogatni és magához szorítani.
Pólyázáskor hasat, vállakat, karokat, lábakat simogatni, masszí
rozni.
A testet, ill. egyes testrészeket frottírozni, dörzsölni.
A testet (testrészeket) meggyömöszölni, csipkedni.
Puha szövet állatokat az ágyban a gyermek mellé tenni, kezével
azokat végigsimítani.
Amíg a gyerek még nem tud ülni, az ágy fölé akasztani tárgyakat,
úgy hogy ujjaival azokat véletlenül megérintse (pl. csörgő, szö
vetlabda, stb.)
Zsinórra felfűzött fa-, vagy műanyag golyókat keresztbe a kocsi
fölé erősíteni.
Különböző anyagokkal (puha selyem, bársony, gyapjú, toll, kefe,
stb.) testet, ill. testrészeket simítani.
Selyem kendőcskét rövid időre arcára tenni.
Termikus szenzibilizálás (hőérzékelés fejlesztése): meleg mos
dókesztyűt, vagy melegítő üveget a testre, testrészekre helyezni:
ugyanezt rövid ideig hideg mosdókesztyűvel, jégtömlővel.
A gyermek körülhordozásakor orrát, száját, fejét, lábait, vagy
kezeit (mindig csak egy testrészre koncentrálva) sok dologhoz
hozzáérinteni, esetleg hozzádörzsölni: függöny, fal, hideg üveg,
párna, meleg kályha (nem forró!), stb.
Kezeket korláton, falakon végigsimítani hagyni.
Selyem, bársony, gyapjú, ripsz, kordbársony, frottír csíkokat
karikára, vagy pálcára kötve elérhetően az ágy fölé akasztani.
Nagy plasztik karikát, vagy sima fakarikát kézbe adni.
Puha, kis plasztik-, frottír-, plüsslabdát kézbe adni.
Puha pelenkát kézbe adni, hogy mozgathassa, összegyűrhesse.
(Vigyázat!)
Macit az ágyba tenni, szemét, orrát, fülét, végtagjait letapogatni.
Különböző anyagokból készült tárgyakat megérinteni és végigsimíttatni: sima plasztik tárgyak, durva törülköző, toll, szivacs
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

(vizes és száraz), ragasztószalag, viaszosvászon, dörzspapír, pamut, stb.
Fürdé skor meleg vízben kezekkel, lábakkal lubickolni hagyni.
Testet (egyes testrészeket) vízzel leönteni.
Testet (egyes testrészeket) lezuhanyozni.
Kézre (tenyérre) és más testrészekre fújni, esetleg hajszárítóval.
A gyermek különböző testrészeit megcsiklandozni.
Kezeket (lábakat) folyóvíz alá tartani (hideg, meleg).
Kezeket (lábakat) beszappanozni és megmosni.
Kezeket (lábakat) vízben megkefélni.
Anya (apa) arcát szájjal érzékeltetni.
Anya (apa) arcát kézzel érzékeltetni.
Anya (apa) arcát lábakkal érzékeltetni.
Kis üveget rövid időre két kézbe adni.
Később szabadban homokot, kavicsot, füvet, száraz falevelet,
kerítéseket megfogni hagyni.
Kezekre, lábakra, karokra, combokra, stb. homokot pergetni.
A gyermek lábát homokkal befedni.
Ha a gyermek mászni tud, különböző padlózaton (fa, linóleum,
szőnyeg, csempe, fű) mászatni.
Üres dobozokat: szappanos dobozt, papírt, selyempapírt, celo
fánt, alufóliát, bordarabot, stb. megvizsgálásra és tapintásra oda
adni (vigyázat!).
Magokkal megtöltött szövetállatokat megtapogattatni.
Konyhai eszközökkel (edény, fedő, szita, stb.) foglalatoskodni
hagyni.
Vízzel lespriccelni (óvatosan, nem félelmet keltve!).
Anyát, apát, majd azok tükörképét megtapogattatni.
Saját magát, majd tükörképét megtapintatni.
Puha gyurmát (színes, nem mérgező) kézbe adni gyúrást begya
korolni (vigyázat!).

Látás
1.
2.

Bölcsőt, vagy rácsos ágyat úgy elhelyezni, hogy a fény (nem túl
világos) lehetőleg mindkét szemet érje.
Különböző világos tárgyakat (felváltva, több napon át mindig
csak egy tárgyat) kb. 30 cm távolságra az arc felé, az ágy oldalá
ra erősíteni, pl.: szövet, színes karton, amelyre háromszög, vagy
kör van ragasztva, léggömb, stb.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Világító zseblámpát, enyhén elsötétített helyiségben, esetleg
piros selyempapírral bevonva 1 m, majd 1/2 méter távolságról a
gyermek látóterébe hozni.
Színes papírcsíkokat, amelyeket a levegő megmozgat, az ágy
fölé akasztani.
Villanyt néhányszor leoltani-felgyújtani.
A gyereket mintás lepedőre fektetni (mintás ágynemű).
A gyermeket többször hasra fektetni szabad látótér mellett (leg
jobb az ablakos gyerekkocsi).
Egy köteg piros, vagy narancsszínű gyapjú fonalat lassan, kb. 30
cm távolságban a gyermek szeme előtt mozgatni - mindig a látó
térben marad!
Égő zseblámpát 180 fokos szögben a gyermek előtt lassan ideoda lóbálni- 30-90 cm-es távolságot kipróbálni.
Játékot a gyermek látóteréből eltüntetni, majd újból felbukkanni
hagyni.
Feltűnő tárgyat hátrafelé mozgatni, úgy, hogy a gyermek kényte
len legyen fejét hátra fordítani, hogy szemével követhesse a tár
gyat.
Tárgyat 2 méter távolságra eltávolítani, hogy a gyermek szemé
vel követhesse.
Később a családi étkezéseknél a gyermek kosárkáját, vagy kocsi
ját az asztal közelébe állítani.
A gyermeket rövid időre járókába, vagy takarón a földre fektetni.
A gyermeket a szobában többször körülhordozni, hogy körül
nézhessen.
A gyermeknek a kezét megmutatni, azokkal mozgásokat végezni
(össze - széjjel).
A gyermekre tarka kabátkát felölteni.
Sétáláskor fák között átmenni a kocsival.
Sétáláskor hasonfekvésben a kocsiból többször kinézni (plasztik
ablakkal ellátott gyerekkocsit használni, ld.: 7. pont).
Léggömböt úgy a gyerek csuklójára kötni, hogy azt megfigyel
hesse.
Tárgyakat (csörgő, stb.) kezébe adni, hogy azokat mozgathassa
és nézegethesse.
Játékokat elérhető távolságban az ágy fölé akasztani.
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23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

hónapos kortól kezdve többször, rövid időre félig ülő helyzetbe
feltámasztani (pl.: a díványon), hogy a gyermek más látóteret
nyerjen.
Játékot (csörgő, kis műanyag játék) kezéhez közel tenni, amikor
a gyerek arra néz.
Kis harangot, vagy csörgőt az ágy fölé akasztani és arra elérhető
szalagot kötni.
Csörgőt a gyerek szeme előtt ide-oda mozgatni, amikor a gyer
mek hason fekszik. A játékot lassan felfelé mozgatni és eltávolí
tani (ez a fej és a vállak emelését is ösztönzi).
Háton fekvésben a lábakat kissé felemelni, hogy a gyerek azokat
láthassa és meg is foghassa.
Nagy paprikajancsit kalimpálni hagyni.
Búgócsigát pörögni hagyni.
Feltűnő tárgyat hosszabb zsinóron ide-oda lóbálni.
A gyerekkel a földön ülve nagy labdát ide-oda gurítani.
A gyerek elé az asztallapra csillogó vagy színesen világító gom
bokat tenni és azokat mozgatni.
Kis golyókat a golyó-pályán hagyni legurulni (4 ferde sík cikkcakkban).
Ping-pong labdát az asztallapon ugráltatni.
Egyszemes gyakorlatok (felváltva egy szemet bekötni): egy ideoda, fel-le és pelenkázáskor és lefekvéskor kis énekeket énekelni,
etetéskor stb. a gyermekhez beszélni,
kereplővel, csörgővel zajt kelteni,
egyszerű dallamot, pl. zenélőórát megszólaltatni
rádiót, lemezjátszót, magnót rövid ideig megszólaltatni,
kis haranggal csengetni,
mindegyik bokára egy -egy kis harangot kötni,
a gyermek kezébe körben mozgó tárgy követése.
Hagyni, a gyereket a család mindennapi életében részt venni,
hagyni szemlélődni (konyha, lakószoba stb.).
Lelógó zsinórral felkattintható kis falilámpát a gyermekkel ki és
bekapcsoltatni, (kezét vezetve mondani: a lámpa ég, a lámpa
nem ég).
A gyermeknek saját tükörképét megmutatni.
A gyermek arcát lassan a tükörhöz közelíteni, orrával, homloká
val azt megérinteni, majd újból eltávolítani.
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48.
49.
50.
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A gyermeknek a tükörben megmutatni saját szemét, orrát, száját,
haját stb.
Az anya (apa) tükörképére figyelmét felhívni: a reális tárgyat és
a tükörképet felváltva megnézetni.
Majd ismert tárgyak képeit vagy nagyobb fényképeit (személye
két is) megmutatni. Kép és tárgy (személy) szembeállítása.
Ablakból, erkélyről, kertben, utcán a sürgést-forgást, autókat stb.
megfigyeltetni.

Hallás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Könnyű csörgőt fektetni.
Az óra ketyegését hallgattatni rövid ideig.
Madárszerűen fütyülni vagy furulyázni a gyermeknek.
A szoba különböző sarkaiban - láthatatlanul - kis harangokat
megszólaltatni.
Minden jövetelt hívással (távol és közel) jelezni: a gyermek
nevét kiáltani, vagy „mama (papa) jön!"
A gyermek közelében papírt összegyűrni.
Az ágy közelében kis forgót elhelyezni (üveg vagy fém derék
szög fonalra erősítve).
Elérhető távolságban kis harangot vagy csengettyűt erősíteni az
ágyra.
A gyermek mögött, - egyenesen, jobbról, balról - csörgőt rázni.
Az anya a gyermekkel a karján föl-le jár a lépések ritmusában
énekelve vagy mondókát mondva.
A gyermekkel csörgőt rázatni, először a kezébe adva karját ,
kezét mozgatni, később megfogáshoz odatartani.
Selyempapírt, alufóliát zörgettetni (először kezébe adva azt,
kezét mindig újból röviden összenyomni).
Sípoló gumiállatot adni, kezével nyomkodni, közben mondani:
hallod?, sípolást időnként szájjal utánozni.
A gyermek kezébe egy pálcára erősített csengettyűt adni.
Harangocskát adni a kezébe.
Hagyni ezzel j átszani.
A gyermeknek zsinórra felfűzött csengettyűket adni.
Az ülő gyermek mögött felváltva jobbról-balról csengettyűt
megszólaltatni, közben kérdezni: hallod? hol a csengő?, mondani
„csingi-lingi-ling" stb.
Búgócsigát pörgetni és búgatni.
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20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Különböző zörejeket produkálni: vízcsapot megnyitni, ajtón
csengettetni, kanalat pohárhoz ütni stb., de a gyerek ne lássa!
(figyelmét felhívni rá).
Az asztalon vagy a kemény padlón ping-pong labdát ugráltatni.
Felfújható műanyag labdába csengettyűt tenni és azt ide-oda
gurítani.
A gyerek kezével ütögessen egy dobot vagy tamburint.
A gyerek kezével ütögessen egy megfordított lapos bádogdobozt.
A gyermek hüvelykujját az ajtócsengő gombjára nyomni.
Játékórát felhúzni, kezdetben a gyerek kezét vezetni.
külső zajokra, mint pl. madárcsicsergés, repülőgépzúgás stb.
figyelmét felhívni, "hallod? madár!"
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Hannelore Sachers Korai
fejlesztés a motorika területén
A következőkben javasolt gyakorlatok túlnyomórészt olyan ingereket
váltanak ki, amelyek alkalmasak az értelmi fogyatékos gyermekeknél
meghatározott mozgás- és magatartásformák stimulálására és motiválására. Csatlakoznak ezekhez, az általános csecsemőtorna területéről,
az izomzat erősítése szempontjából fontos gyakorlatok, valamint néhány olyan támogató fogás és segítő helyzet leírása, amelyek a motorosan retardált gyermek meghatározott mozgásait és mozgásmintáit
hivatottak előkészíteni. Mozgássérültség esetén ezek a gyakorlatok
azonban semmiképpen sem helyettesíthetik a gyógytornát.
Amennyiben az újszülöttnél egyes reflexek hiányoznak vagy a szokásosnál tovább fennállnak és, ha túlfokozott vagy csökkent izomtónus
alapján, spasztikus vagy petyhüdt cerebral-paralysisre lehet következtetni úgy, amilyen korán csak lehet, gyógytornásznak kell az orvos
által előírt kezelést megkezdenie.
A pontos diagnózis az első életév betöltése előtt gyakran nem lehetséges. A későbbi „spasztikusok", életük első hónapjaiban „általában csak
a mozgás általános elmaradását mutatják és csak ritkán számottevő
mértékű spaszticitást a 6. hónap vége előtt". (K. Bobath, 1963.) Ezért,
a csecsemő „viselkedésének és tartásának minden asszimmetriája"
(Bobath) már gyanús és utalhat centrális eredetű mozgászavarra. Időben elkezdett gyógytornával azonban még lehetséges a kóros mozgások és tartások, valamint az azokkal összefüggő deformációk és
kontraktúrák kialakulásának és rögződésének megelőzése. Ezen gyermekek számára a gimnasztikai és torna jellegű gyakorlatok nem érvényesek.
A Down-szindrómában szenvedő gyerekeket is a lehető legkorábban nagyjából a 3. hónaptól - fizioterápiás kezelésbe kell venni. Így a
„tipikusnak" tűnő, későbbi sajátosságok (petyhüdt izomzat, darabos
járás, a karok és vállak lelógása) messzemenően megelőzhető.

Rugdalózás
Előzetes megjegyzések: mivel a mozgásszegény csecsemő az első
hetekben egyáltalán nem vagy csak keveset rugdalózik, viszont ezek a
mozgások az izomzat erősítéséhez, valamint az aktivitás általános

14

Korai fejlesztés
fejlődése szempontjából is fontosak lennének, meg kell kísérelni ennek
a tevékenységnek mesterséges létrehozását (gimnasztika, boringerek),
valamint a csecsemőt ezekre a mozgásokra motiválni (felkötött csengettyűk). El kell érni, hogy a gyermek fokozatosan örömét lelje a mozgásban és, hogy végül a rugdalózás is az öröm és a jó közérzet kifej ezőjévé váljon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A gyermek sarkait gyengéden csiklandozni.
A sarkakat, lábat vattapálcikával vagy tollal végigsimítani.
Körömmel végigmenni a lábak sarkain.
A sarkakat kefével gyengéden végigsimítani.
A gyermek lábait tollal vagy kefével végigsimítani.
A sarkakra gyenge nyomást gyakorolni, pl. tenyérrel (mozgásvá
lasz!).
A lábakat combnál megfogva, hajlítani-nyújtani.
Mindkét lábat egyidej űleg.
Felváltva egyik lábat nyújtani, másikat hajlítani.
Bokákra egy-egy csengettyűt kötni, a lábakat kezdetben passzí
van mozgatni.
Mindegyik cip őcskére egy-egy csengettyűt kötni.
A fürdőkádban a lábakat felemelni-letenni, hajlítani-nyújtani.

A fej fordítása és emelése
A következőkben javasolt gyakorlatok egyúttal a látási és hallási észlelésekre vonatkozó ingerajánlatok is.
1.
A háton fekvő gyermek előtt, 45°-os szögben, egymás után
mindkét oldalon, fényforrást mozgatni.
2.
A háton fekvő gyermek látóterében, 45°-os szögig, lassan, egy
fénylő pontot vagy színesen (piros ill. narancs) világító tárgyat
mozgatni.
3.
Fektessük a gyermeket többször hasra úgy, hogy karjai behajlít
va, szorosan a test mellett legyenek, megszólítással és világító
tárggyal próbáljuk figyelmét felkelteni, hogy fejét felemelve tart
sa.
4.
A háton fekvő gyermek látóterében mozgassunk lassan fényfor
rást (zseblámpa) vagy játékot, mindkét oldalon 90°-ig.
5.
A háton fekvő gyermek látóteréből hátrafelé, a feje felett, moz
gassunk lassan fényforrást vagy játékot.
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6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

A háton fekvő gyermeket húzzuk fel mindkét karjánál fogva
lassan, majd fektessük vissza (azt kell elérni, hogy a fejét is vi
gye magával).
A hason fekvő gyermeket mindkét karjánál fogva lassan felhúzni,
majd visszafektetni (egyébként, mint a 6. pontnál).
A hason fekvő gyermek előtt egy feltűnő tárgyat 180°-ban, egyegy oldalra 90 fokban, lassan mozgatni.
A gyermek mögött, jobbról-balról csengettyűt megszólaltatni.
A háton fekvő gyermek háta alá kezünket többször becsúsztatni,
hogy elérjük a fej és a vállak aktív emelését.
A háton fekvo gyermektől csengettyűt vagy feltűnő színű tárgyat
lassan úgy távolítani, hogy a gyermek az utánanézéskor emelje a
fejét és a vállait.
A széken ülő gyermek előtt feltűnő vagy kedvelt tárgyat lassan,
hátrafelé körözve mozgatni.

A test fordítása és forgatása
1.
2.
3.

4.
5.

6.

A csecsemőt többször hátról hasra, hasról hátra fordítani.
Később húzzuk a gyermeket, miközben az fogja a felnőtt ujját,
oldalfekvésbe, majd engedjük visszagurulni.
A háton fekvő gyermek oldalánál csengetni, csörgőt rázni, majd
a tárgyat elérhető távolságra a gyermek mellé tenni (a gyermek
forduljon oldalra).
A háton fekvő gyermeknek játékot mutatni, majd azt az elérhető
nél kissé messzebbre tenni (hátról oldalra, hasra gurulás).
Hasonfekvésben, a gyermek látószögében, oldalról kedvelt játé
kot tartani, azt lassan felemelve a gyermek felett a másik oldalra
átvinni (a gyerek forduljon a játék követése közben a hátára,
majd a másik oldalára.
A biztosan ülo gyermek körül kívánt vagy feltűnő tárgyat lassan
körülvinni.

Kúszás és mászás
1.

2.

Már a kis csecsemővel gyakoroljuk a „vajdöngölés" mozdulatait,
hogy a karokat és vállakat erősítsük: karokat felváltva nyújtanihajlítani (jobb-bal), emelésnél nyújtani, leeresztésnél hajlítani.
Fektessük a gyermeket hasra a szőnyegen.
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Tegyük a hason fekvő gyermek elé kedvelt játékát, elérhető
távolságon kívül, de nem túl messze, a következő segítségeket
adjuk:
Mászáskor támasszuk meg a felkart, majd a könyökben meghajlí
tott karokat toljuk előre és nyomjuk utána a popsit.
Támasszuk meg a lábakat a felső combnál, a térdeket felváltva
toljuk meg oldalirányból és a popsit nyomjuk utána.
Támasszuk meg a lábakat a sarkoknál, hogy az ellökéshez tartást
adjunk.
Tegyük a hason fekvő gyermek elé kedvenc játékát, majd azt
zsinóron, közvetlenül az elérhető távolságon kívül, húzzuk el a
kúszó (mászó) gyermek elől, de vigyázzunk, hogy azért mielőbb
sikerélményt nyújtsunk neki.
A kúszás beállítása(kétszemélyes gyakorlat):
A gyermeket a kezére és térdére állítjuk
húzzunk át a gyermek hasa alatt egy keskenyre hajtogatott törülközőt és fogjuk össze fölül, hogy a gyermeket jól meg tudjuk tartani,
hátulról a térdeket - úgy, hogy a alsó combot fogjuk meg - felváltva egy-egy darabkányit előretoljuk (ezáltal a karokat arra
kényszerítettük, hogy előremozdulva megtámaszkodjanak). Ennél
a gyakorlatnál is hassunk a gyermekre egy neki kedves tárggyal,
amit nem túl nagy távolságban teszünk elé (labda, járó állat, autó,
kedvenc játék, zsinórra kötve)
Eztán a szonyeg helyett a sima padlón mászassuk kedves tárgya
felé.
Ismételjük meg a gyakorlatot ferde felületen (széles deszkán,
amelyet enyhén lejtősre állítunk be, vagy egy enyhe kerti lejtőn).
Majd csináljuk meg egyenetlen talajon a szabadban, füvön is.
Mászassuk át akadályokon (párna, tekercs, feltekert szőnyeg, a
szőnyeg alá rejtett megfelelő tárgyak, matracdarabok alkalmasak
erre).
Lassan tüntessünk el valamely kedvelt tárgyat egy ernyő vagy
más mögött (a gyermek másszon utána és keresse).
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Ösztönzés a felemelkedésre, ültetés, felhúzódzkodás, állás
és járás (4—5 hónaptól)
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A rácsos ágy vagy a járóka fölött -keresztben- lógassunk olyas
mit, amibe kapaszkodva a gyermek fel tudja húzni magát (fogan
tyúkkal ellátott rúd).
A háton fekvő gyermeket gyengéden felhúzzuk ülésbe, ügyelve
arra, hogy a gyermek egyszersmind emelje a vállai közé húzott
fejét is.
Mindkét mutatóujjunkat nyújtsuk a gyermeknek hogy erősen
megfoghassa, így felhúzzuk ülésbe.
Előgyakorlatként a későbbi felálláshoz, hagyjuk a gyermeket
lágyan szökdécselni úgy, hogy közben a hóna alatt fogjuk (érez
zen a talpa alatt ellenállást, és feszítse neki lábait.
A „felemelkedés hason fekvésből" gyakorlatnál a gyermek szeme
előtt lassan, magasra emelünk egy játékot, a gyermek emelje fel a
vállait és a fejét, támaszkodjon a tenyerén, amikor megfogja a
tárgyat, csak az egyiken,
Oldalt, a kiságy rácsára (felül), akasszuk, vagy kössük fel a gyer
mek valamely kedvelt játékát, ezzel arra késztessük, hogy oldalt
feltámaszkodva, másik kezével a rácsba kapaszkodva, ülésbe
húzza fel magát.
Az ülésben-egyensúlyozás gyakorlása: a gyermek elé és mellé
egy-egy játékot teszünk úgy, hogy előre kelljen hajolnia és köz
ben megtámaszkodnia, ahhoz, hogy a tárgyat el tudja érni, ill. oldalvást kelljen megtámaszkodnia az oldalrahelyezett tárgy meg
szerzéséért.
Sarokülésből térdenállásba húzás: az anya a földön ül a gyer
mekkel szemben, aki az anya kinyújtott lábai között, a sarkán ül
ve, megkapaszkodik a feléje nyújtott mutatóujjakban: az anya
felhúzza őt térdenállásba.
Ösztönzés: pl. az anya nyaklánca, játék az anya vállán vagy válla
mögött. A sikeres feltérdelés után jutalomként: dicséret, puszi,
orr-összedörzsölés, stb.
Folytatás: valamely vonzó tárgyat helyezzünk el úgy, hogy azt a
gyermek csak térdre felhúzódzkodva érje el, pl. egy székre, a já
róka rácsára, a 2. vagy 3. lépcsőfokra stb., (szükség esetén ad
junk segítséget a popsi felnyomásával!).
A járóka rácsát függönyözzük el, kis harangot tartsunk fölé,
csengessünk, majd vigyük el a harangot a gyermek látóteréből,
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12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

számára nem láthatóan csengetni és csalogatva hívni: „hol van a
kis harang?", ha kell többször ismételjük meg a harang eltüntetését és újra megjelenését.
A11. pontban leírtakat egy kedvelt játékkal megismételni (baba,
labda lánc).
Ugyenezt a mamával, mint csalétekkel: „hol van a mami?" „gye
re!" stb.
Térdelésből-állásba: a gyermek mindkét kezével megfogatjuk a
járóka rácsát, majd segítségül valamelyik alsócombját előretolva
ugyanazt a lábat talpára állítjuk. A másik oldalon a gyermek hó
na alá nyúlunk, majd a felállított térdre felülről nyomást gyako
rolunk, ami a másik láb felhúzását eredményezi.
Ösztönzés a felhúzódzkodásra: a gyermek kedvenc játékát te
gyük láthatóan az asztalra.
A gyermek előtt térdeplő anya állítsa fel a mutatóujjába kapasz
kodó gyermeket térdelésből, majd jutalmazza meg.
A járókában, ágyban vagy korlát mellett kapaszkodó, már állni
tudó gyereket valamely játék felmutatásával és annak lassú, ol
dalirányú távolításával késztessük arra, hogy kapaszkodva, oldal
irányba megtegye első lépéseit.
A két kezénél fogott gyermekkel végeztessünk néhány lépést
előre (eközben az anya szemben áll és hátrafelé halad).
Nyújtsunk a kezek helyett, keresztben tartott rudat a gyermek
nek, hogy abba kapaszkodhasson (pl. seprűnyél).

Fogás és kéztevékenység
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Tegyük ujjunkat a csecsemő tenyerébe.
Adjunk kezébe jól megfogható tárgyat (golyó, kocka, plüss állat
ka stb.).
Hozzunk érintkezésbe a gyermek ujjhegyével jól megfogható
tárgyat (fa vagy plasztik karika, csörgő stb.). Ha a gyermek nem
fog rá, tegyük a kezébe, majd kezét a tárggyal együtt mozgassuk.
Tegyünk elérhető távolságban a gyermek mellé feltűnő színű
tárgyakat (fényes, narancs, piros).
Akasszunk a kiságy vagy kocsi fölé, elérhető távolságban, golyó
fűzért vagy
harangjátékot, illetve más hangot adó tárgyat.
Nyújtsunk a gyermek felé egyszerre két tárgyat, hogy megfog
hassa azokat.
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Fürdéskor fektessünk úszó állatkákat a vízre.
Tegyük a vízre valamely kedvelt plasztik vagy gumi állatkáját,
játékát.
Ütögettessünk a gyermekkel dobot, tamburint vagy lapos bádog
doboz fenekét.
Adjunk kezébe valamit, amivel mozdulatlan tárgyat tud ütögetni:
pl. csörgővel a kiságy rácsát, székecskéjében ülve, kanállal az
asztal lapját stb.
Adjunk mindkét kezébe egy-egy kockát, hogy azokat egymáshoz
ütögesse.
Tegyük kedvelt játékát a rácsos ágyon ill. a járókán kívülre úgy,
hogy azt a gyermek csak helyzetváltoztatással érhesse el.
Az asztalnál ülő gyermek előtt, az asztalon gurigassunk kis go
lyót vagy labdát ide-oda, a gyermek nyúljon a mozgó tárgy után.
Nyúljon, egy hosszú zsinórón, lassan himbálódzó tárgy után.
Az asztallapra a gyermek elé fényes, csillogó tárgyat tenni, hoz
zásegíteni, hogy hüvelyk és mutatóujját rátegye (felügyelet!).
Tegyünk két-három apró tárgyat a gyermek kezébe, tartsa azokat
(felügyelet!).
A gyermek kezét vezetve tapsoljon tenyerünkbe, közben mond
junk ritmusos mondókát (pl. süti-süti pogácsát), esetleg zenei
aláfestéssel.
Adjunk kezébe kis harangot, csengettyűt, kezét vezessük, hogy
rázza,
Mindkét kezébe adjunk papírt, hadd tépje el, felügyelet mellett.
Húzzon fel játékórát zsinórral, miközben kezét vezetjük.
Nagy paprikajancsi zsinórját huzigáltatva, kalimpáltassuk azt
meg.
Üttessünk meg a gyermekkel dobot, dobverővel (lásd 10. fel
adat).
Emeltessük ki a gyermekkel valamely kedves tárgyát egy nagy,
nyitott tartóból (pl. doboz, fiók stb.).
Emeltessünk ki a gyermekkel építőkockát egy bögréből.
Egy átlátszó üvegpohárból (felügyelet!).
A gyermek kezét vezetve, ejtessünk bele építőkockát egy bögré
be.
Karikát vagy más játékot kössünk zsinórra, helyezzük el úgy,
hogy a gyermek ne érje el, a szalagot kezébe adva és vezetve,
húzassuk vele azt magához.
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29.

Majd, helyezzünk el elérhető távolságban egy játékra kötött
zsinórt.
30. Tegyünk egy játékot edénybe és takarjuk le fedővel. A fedő
többszöri felemelésével mutassuk meg a játékot, majd a gyermek
kezét vezetve emeltessük meg vele a fedőt.
31. Adjunk a gyermek kezeibe egy-egy eltérő nagyságú, üreges koc
kát, majd tolassuk be vele a kisebbet a nagyobba.
32. Tüntessünk el valamely tárgyat dobozba, táskába, zsebbe, mutas
suk meg és kezdetben vezessük a gyermek kezét.
3 3. Adjunk két kockát a gyermek egyik kezébe.
34. Adjunk neki több tárgyat egyszerre, hogy játsszon velük.
35. Tegyünk több tárgyat dobozba (színes golyók kockák, karikák,
lánc stb.).
36. Kosárba ruhaszárító csipeszeket, ösztönözzük a gyermeket a kiberakodásra.

Helyzet és mozgásérzet (kinesztétika), a térbeli képzetalkotás képessége
(Lásd a fogásra ingerlő gyakorlatok között is: a kívül-belül, edény és
tartalma, fent-lent érzet fejlesztése.)
1.
Fektessük a gyermeket felváltva hátára és hasára,
2.
majd ringassuk egy keveset karunkban.
3.
Hátonfekvésben emeljük karjait a feje fölé és vissza,
4.
mindkét lábát hajlítsuk meg, majd nyújtsuk ki.
5.
Gurítsuk a gyermeket a hátáról az oldalára és a hasára, majd
vissza.
6.
Emeljük a gyermeket magasba a levegőbe, eresszük vissza, köz
ben mondogassuk: „föl, le".
7.
Rövid időre lógassuk a gyermeket fejjel lefelé.
8.
7 hónapos kor után, az ölben tartott gyermekkel, játsszunk „így
lovagolnak a huszárok"-at.
9.
A karunkban tartott gyermekkel, forduljunk meg saját tengelyünk
körül.
10. Tegyünk a szőnyegen hason fekvő gyermek elé felváltva jobbra,
balra valamely általa kedvelt tárgyat, hogy forduljon felé,
11. majd végezzünk hasonló forgó gyakorlatokat a távolság változta
tásával föl-le.

21

Korai fejlesztés
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Tegyünk az asztalra az ölben tartott gyermek számára érdekes
tárgyat, majd forduljunk el vele együtt, megpróbál-e visszafor
dulni az asztalhoz?
Tüntessünk el játékot lassan a hátunk mögött.
Tüntessünk el játékot lassan a gyermek háta mögött.
Másszunk a gyermekhez, majd vissza, hogy a távolság becslést
megtanulja.
Engedjük a gyermeket egy, mindkét oldalán eltorlaszolt szék
alatt átmászni. Ösztönözzük erre egy elotte zsinóron lassan hú
zott tárggyal.
Karunkon a gyermekkel táncoljunk zenére, énekelve.
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Barbara Franke
Javaslatok a korai beszédfejlesztéshez
Általános útmutatások a mindennapi gyakorlatokhoz
A gyakorlatok közben a gyermek szemmagasságában, vele szembefordulva, tőle mintegy 60 cm távolságban beszéljünk hozzá. Gyakorlás
közben legyünk érintési kapcsolatban a gyermekkel. A naponta
visszatérő tevékenységeket kiérjük mindig ugyanazokkal a szavakkal.
A verbális felszólításokat kísérjük kezdetben gesztusokkal, majd
fokozatosan hagyjuk el azokat.

I. Beszédfunkciók
Légzésfejlesztés
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ne szüntessünk meg minden sírást azonnali kívánságteljesítéssel.
Mozgassunk a gyermek arca előtt zsinórra kötött tollat és erős
fújó hangot kiadva, mutassuk meg neki, hogy lehet azt fújva to
vábbmozdítani,
fújjunk meg forgót,
kis zászlót,
tutuló papírkígyót,
gyertyát.
Fújjunk a gyermek kezére, majd
kíséreljük meg, hogy gyermek fújjon saját kezébe.
Szalmaszállal fújjunk és szívjunk a gyermek kezébe,
kíséreljük meg a gyermeket utánzásra bírni.
Fújassunk meg a gyermekkel egy szájharmonikát vagy gyermek
trombitát, ha ez nem sikerül neki, fogassuk be vele saját orrát.
Játsszunk „elfújós" játékokat vattával, tollal stb.
Szívjon fel a gyermek folyadékot, egy rövid szívószálon.

Az állkapocs mozgékonysága
1. Üvegből való táplálásnál csak olyan kis lyukat fúrjunk a cumin,
hogy azzal a szopóreflexnek megfelelő ellenállást biztosítsunk.
(Palmer szerint: a felfordított cumisüvegből 3 másodpercenként
jöjjön egy csepp.)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Ösztönözzük a gyermeket szívásra, szopásra, cukorba mártott
cumival,
tejbe mártott kendővel.
Masszírozzuk a nyelv alatt fekvő területet az áll alatt úgy, hogy
újunkkal a nyak felé és vissza simogatjuk azt.
Mozgassuk óvatosan - kézzel - a gyermek alsó állkapcsát le-fel,
ide-oda,
félpuha étel, pl. banán etetésekor le-fel.
Mutassunk be kifejező rágómozdulatokat a gyermek szemmagas
ságában, majd kis kezét megfogva, tapinttassuk meg vele a fel
nőtt rágómozdulatait, végül éreztessük saját kezével, saját áll
kapcsának mozgását.
Térjünk rá fokozatosan, áztatott kenyéren át, a pépesről a szilárd
ételre.
Adjunk a gyermeknek rágókarikát vagy más alkalmas tárgyat,
amit szájjal meg tud vizsgálni.
Felügyelet mellett adjunk neki kenyérhéjat, hogy azt szopja és
rágja.

A nyelv mozgékonysága
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Masszírozzuk a gyermek nyelvét és szájpadlását.
Ösztönözzük nyelvét - könnyed csiklandozással - aktív mozgás
ra.
Itatásnál ültessük fel a gyermeket, hogy a nyelve a folyadékot a
garatba vigye.
Hagyjunk vele egy mézbe mártott kanalat lenyalni.
Hagyjuk, hogy cukorkát, nyalókát fagyit nyalogasson, szopogas
son.
Egy csepp mézet ajkán szétkenve, nyalja azt le nyelvével. (Elő
ször kenjük a mézet az ajkak közepére , majd egyre szélesebben
a szájzugok felé haladjunk.)
Dugjuk nyelvünket többször ki-be, hogy ezzel a gyermeket után
zásra indítsuk,
majd nyalogassuk ajkainkat ugyanebből a célból.

Az ajkak mozgékonysága
1.
2.
3.
4.

Nyomjuk, előre a gyermek orcáit ujjain segítségéve.
Felváltva húzzuk szét és nyomjuk össze ajkait.
Masszírozzuk körkörösen a száj-, állkapocs- és arcizomzatot.
Vibráltassuk felváltva a gyermek felső- és alsóajkát.
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5.
6.
7.
8.
9.

Saját kis kezével dörzsöltessük és vibráltassuk ajkait.
A száj körüli részeken ecsettel vagy kendővel történő csiklandozással váltsunk ki mozgásokat.
Adjunk kanállal folyadékot.
Itassuk a gyermeket pohárból, bögréből, előbb fél-fekvő, majd
ülő helyzetben.
Mutassuk be a szemben ülő gyermeknek - arcmagasságban - a
következő gyakorlatokat és bíztassuk utánzásra:
a./ az ajkak csókra csücsörítése
b./ egymásra tett ajkak összeszorítása, majd „szétpukkantása"
eV az alsó ajaknak a felsőre tolása és fordítva
d./ levegőt kifújva az ajkakkal vibrálni (brrrr).

Hallásfunkciók
(Ezen a területen fontos kiegészítések az optikai érzékelésre vonatkozó
gyakorlatok.)
1.
Próbáljuk ugyanazt a zajt többször létrehozni úgy, hogy a gyer
mek ne lássa (csörgő, dob, sípoló baba, gong, csengettyű stb.).
2.
A zajt oldalirányból létrehozni, a gyermek fejét a hangforrás
irányába fordítsa.
3.
A gyermek számára nem látható tárgyat pl. csengettyűt
megszólaltatni, majd azt lassan látóterébe hozni.
4.
Az ölbevett gyermekkel együtt hozzunk létre zajt (csörgőt rázni,
dobolni, sípoló babát nyomkodni, stb.)
5.
Énekeljünk a gyermeknek!
6.
Hallgattassunk vele rádióról, lemezről vagy magnóról zenét
7.
Szólaltassunk meg zenélő órát
8.
Hagyjuk, hogy a gyermek felhúzhassa a zenélő órát.
9.
Figyelmeztessük a gyermeket a környezet hangjaira csengetés
kor, telefon-csengésnél, vonat, repülőgép elhaladtakor: „figyelj,
hallod?"
10. Hozzunk létre egymás után két nagyon különböző zajt pl. csen
gő, dob.
11. Kerestessük meg a gyermekkel a hangforrást, pl. búgócsiga.
12. Két hangszer közül szólaltassunk meg egyet, a gyermek találja
meg melyik szólt?
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Beszédértés
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Szóljunk a gyermekhez, mielőtt az ágyához lépnénk.
Ha rosszkedvű, beszéljünk hozzá, így próbáljuk megnyugtatni.
Lefektetés után egy ideig beszélgessünk még hozzá.
Néha megszakítva a beszédet, csak a gyermek reakciójára kezd
jük azt újra.
Létesítsünk szoros kapcsolatot egyes szavak és mozdulatok kö
zött, pl. pá-pá, kérem-kérem, ilyen nagy. Eleinte végezzük a
mozgást a gyermekkel együtt.
Nevezzük meg a gyermek spontán tevékenységeit.
A gyermek által gyakran végzett tevékenységet szavakkal kísérni
pl.: (az ajtó) kinyílik, becsukódik.
Minden alkalommal használjunk azonos köszönési ill. búcsúzási
formákat.
Felszólításokat: gyere ide, ülj le, add ide, vedd el, stb. végezzük
el a gyermekkel együtt.
Nevezzük meg a gyermek valamely kedvenc tárgyát sokszor és
nyomatékkal,
majd vegyük azt váratlanul elő zsebből, csomagból és nevezzük
meg újra,
eztán dugjuk el és keressük meg a gyermekkel együtt,
mondjunk róla újra és újra mondatokat pl.: „itt van a...", „elhoz
zuk a...-t" majd később: „add nekem a...-t".
Próbáljuk a már sokszor megnevezett tárgyat a gyermek látótá
volságába hozni és kérdezzük: „hol van a...?", majd a gyermek
tekintetét követve mondjuk: „itt van a..."
Kerestessük ki a többször megnevezett tárgyat több tárgy közül,
közben mondjuk:„add ide nekem a... -t", „hozd ide nekem a ... -t"
Nevezzünk meg felváltva két ismert tárgyat és vonjuk bele oket a
játékba.
Használjunk fel több azonos tárgyat a gyakorláshoz,
használjunk fel hozzá több, hasonló tárgyat.

Segítségadás a beszéd megindulásához
1.
2.

Mozgassuk ritmikusan a hátán fekvő gyermek lábait, közben
énekeljünk.
Mozgassuk a karjait, énekeljünk.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Ringassuk őt karunkban, énekeljünk.
A karon ülő gyermekkel menjünk át a szobán, közben énekel
jünk.
Járjunk vele tánclépésben és énekeljünk.
A térdünkön ülő gyereknek énekeljünk, mondjunk mondókát,
játsszunk vele.
Szólítsuk a gyermeket többször a nevén, ritmikusan.
Hintáztassuk a gyermeket, közben énekeljünk egyszerű dalokat,
és tapsoljunk a kicsi kezével a dalhoz,
majd kísérjük a dalt a gyermek kezét az asztal ütögetésére vezet
ve, később aztán már engedjük, hogy önállóan verje az asztalt.
A gyermekkel együtt doboljunk kézzel a dalokhoz.
Ismételjük meg azokat a helyzeteket, amelyekben a gyermek
gőgicsélt.
Ha gőgicsélt, azonnal ismételjünk, hogy megerősítsük az adott
hangot.
Ösztönözzük a gyermeket gagyogásra, gőgicsélésre, úgy, hogy az
általa kiadott hangot a lehető legpontosabban elutánozzuk neki.
Minden gőgicsélő, gagyogó hangot dicsérjünk, jutalmazzunk
meg (simogatás, szörp itatás, stb.).
Erősítsük fel a gőgicsélést mikrofonnal.
Vegyük azt fel szalagra és újra meg újra játsszuk vissza a gyer
meknek.
Szájmozdulatokkal jól láthatóvá tett szótagsorokat a gyermek
arca felé irányítva kifejezett szájmozgással kell előmondani pl.:
„dada, baba".
A szótagokat énekeljük is el.
Meghatározott szituációkat kísérjünk mindig hozzájuk választott
hangokkal, pl.: „mmm"- evésnél, „iii"- nedvességnél, vagy hi
degnél, stb.
Adjunk elő a gyermeknek állathangokat,
brummogjunk, csipogjunk, csettintsünk.
Adjunk ki hangokat csukott szájjal.
Tapintassuk meg a gyermekkel a beszélő ajkait és gégéjét.
Majd a sajátját is.
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Brigitte Schoppmann Ösztönzések a
korai neveléshez a szociális és érzékelési

Bőrkontaktus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vegyük a gyermeket a karunkba.
Szorítsuk magunkhoz.
Dajkáljuk a karjainkban.
Arcunkat dörzsöljük az o kis arcához „eja-játék".
Fogjuk meg a kezét.
Mozgassuk mindkét kezét.
Simogassuk meg a gyermek kezét.
A gyermek kezét átfogva ütögessük össze azokat ütemesen.
Ujjainkat fektessük a gyermek tenyerébe,
csiklandozzuk meg a tenyerét.
Nyomjuk a gyermek kezét a felnőtt ajkaira és fújjunk bele.
Háton fekvésből húzzuk fel a gyermeket két kezénél fogva.
Simogassuk meg gyengéden a gyermek fejét,
orcáit.
Fogjuk a gyermek kezét, és simogatva húzzuk végig az anya
arcán.
Simogassuk meg a gyermek karj ait,
ajkait érintsük meg ujjainkkal,
orrocskáját is.
Az anya orrát dörzsölj e finoman a gyermek orrocskáj ához.
Érintsük meg a gyermek hasát.
Csiklandozzuk meg a hasát.
Gurigassuk a gyermeket ide-oda az ágyban.
Emeljük a magasba.
Vegyük ölbe.
Tartsuk oda kezünket a gyermeknek, hogy játsszon vele.
Hordozzuk körbe a gyermeket a helyiségben.
Kínáljunk a gyermeknek játékot a taktilis (érintési) kapcsolat
megteremtése
érdekében (rágókarikát, macit stb.)
Ültessük térdünkre és végezzünk ritmikus mozdulatokat: „hopp
hopp-hopp..."
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Tekintet-kapcsolat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Gyakran menjünk oda az ébren lévő gyermek ágyához.
Közelítsük arcunkat a gyermekhez,
majd egyre jobban távolodjunk el tőle.
Mozgassuk fejünket ide-oda,
ingassuk fejünket, bólogassunk.
Kezeinket mozgassuk a gyermek szeme előtt.
Közelítsünk j átékokat a gyermek arcához,
majd lassan távolodjunk el velük messzebbre.
Mosolyogjunk a gyermekre,
nézzünk a szemébe.
Vigyük a gyermeket a székében vagy járókában az anya közelé
be, hogy figyelhesse, ahogy az dolgozik.
Tegyünk mellé a j árókába hasonló korú gyermeket.
Nyújtsuk ki jól karunkat, amikor a gyermeket felvesszük.
Játsszunk eldugósdit a gyermek közvetlen közelében: takarjuk el
arcunkat kezünkkel, majd vegyük el kezünket és mosolyogjunk.
Ugyenez a játék messzebbről: lépjünk az ágy vagy az ajtó mögé,
kukkantsunk ki onnan és mosolyogjunk a gyermekre.
Kínáljunk játékot a gyermeknek, mozgathatóan akasszuk az
ágyra.
Ültessük a gyermeket egy tükör elé.
Simogassuk meg a maciját, majd adjuk oda a gyermeknek.
Mutassunk a gyermeknek játékokat, majd tartsuk őket a gyermek
elé,
kínáljuk felé a mindennapi élet tárgyait: kanál, bögre.
Nyújtsunk a gyermeknek tárgyakat, majd elváró tekintettel és
nyitott kézzel
Érjük el, hogy azt visszaadja nekünk („vedd és add"- játék).
Gurítsunk a gyermekhez labdát.
Mimikával és gesztikulációval kezdeményezzük a gyermeknél,
hogy azt visszagurítsa nekünk.
Kérdezzünk olyan személyekre, akik a helyiségben vannak: hol
van a papa?
Kérdezzünk a helyiségben található tárgyakra: hol van a labda?
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Hallási-kapcsolat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Előre csücsörített ajakkal hallassunk hangokat: szuszogjunk,
fújjunk stb.
Csettintsünk a nyelvünkkel.
Doromboljunk, adjunk ki búgó hangot.
Tapsoljunk.
Rázzunk csörgőt.
Csengessünk kis haranggal.
Nyomkodjunk csipogó babát.
Halkan fütyüljünk.
Dúdoljunk egyszerű dallamokat.
Énekeljünk rövid dalokat.
A gyermek etetését fessük alá hangokkal: „mmm-", „mmm-".
Hozzunk létre egyenletes hangokat a saját alsó ajkunk ismételt
lenyomásával,
majd nyomjuk le a gyermek alsó ajkát.
Idézzünk el ő kellemes zörej eket,
ezeket hallassuk különböző irányokból.
Forduljunk a gyermekhez hangokkal és hangcsoportokkal: „dudu"; „na-na".
Kísérjük az taktilis (érintési) és vizuális kapcsolatokat kis szó
tagokkal: „eja"; „ ja-ja"; „kille, kille..."
Beszéljünk a gyermekhez.
A napi tevékenység során visszatéro helyzeteket kísérjük mindig
azonos, megtartott szavakkal.
Mondjuk versikéket és gyakran ismételjük meg azokat.
Örömmel üdvözöljük a gyermek gőgicsélését, gagyogását,
viszonozzuk a gőgicsélést gőgicséléssel.
Beszéljünk különböző irányokból.
Változtassuk meg hangfekvésünket.
Nevezzünk meg személyeket,
Nevezzünk meg tárgyakat.

Ujj-játékok
A következő játékok arra szolgálnak, hogy mind az akusztikus, vizuális és taktilis, mind az emocionális kapcsolatokat erősítsék. Az anya
választhat a felsorolt játékok közül néhányat, amelyet legjobbnak tart a
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gyermekével való kapcsolat megteremtése érdekében vagy saját kitalálású verseket és rímeket használhat fel. Az a fontos, hogy a játékokat,
kettős kapcsolatban, játsszuk el és a szülők ne csak abban merítsék ki a
gyermekkel való foglalkozást, hogy annak játékszereket biztosítanak
és nyújtanak át.
1.
Megfogjuk a gyermek kezét és minden ujjacskáját megérintjük:
„Ez elment vadászni,
Ez meglőtte,
Ez hazavitte,
Ez megsütötte és
Ez az ici-pici mind megette." stb.
2.
Az arc egyes részeit egymás után megérintjük:
Megfelelő mondókát mondunk az ajkak, száj, orcák, állacska,
szemecske, szemöldök stb. érintésekor.
3.
A gyermek nyitott tenyerét megpaskoljuk, majd megcsiklandoz
zuk, ezt megfelelő mondókával kísérjük.
4.
Az anya felfuttatja ujjait a gyermek karján, majd megcsiklandoz
za az álla alatt vagy meghúzza a fülét. A játékot megfelelő mon
dókával kíséri: merre szalad a kisegér...
5.
A gyermek kezét fogva azokat egymáshoz ütögetjük és mondjuk:
süti-süti pogácsát...
6.
Végül az anya kezét a gyermek szeme előtt ide-oda forgatja,
majd megkísérli a gyermek kezének forgatását, közben széllel,
viharral és forgással kapcsolatos mondókát mond.

Figyelem
Az emocionális terület szorosan kötődik a szociális területhez. Az
előbbiekben a kapcsolatteremtés céljára megadott lehetőségek meszszemenőn szolgálják mind az érzelmi terület, mind a szocializálás
fejlesztését. A következőkben kiegészítő ösztönző lehetőségeket sorolunk fel az alapvető érzésállapotok, mint a jó közérzet, megelégedettség és a biztonság elérése érdekében.
1.
Türelmes etetés.
2.
Vegyük fel a gyermeke és szorítsuk magunkhoz.
3.
Válasszunk olyan ízlésirányt, amit a gyermek kedvel.
4.
Fürösszük számára kellemes hőfokon.
5.
Csurgassunk meleg vizet a hasára és hátára.
6.
Hagyjuk a bepelenkázás előtt rugdalózni.
7.
„Bicikliztessük" a lábát.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Használjunk kellemes, nem túl szűk ruházatot.
Lépjünk a gyermek ágyához.
Beszéljünk hozzá barátságosan.
Mosolyogjunk rá.
Adjunk neki j átékot.
Mutassuk neki a cumisüveget és adjuk is oda.
Vigyük kocsival sétálni.
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