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Tanulási kudarcok 

• Általános értelmi lemaradás 

• Hátrányos szociokulturális helyzet 

• Figyelemzavar 

• Specifikus tanulási zavar  



Tanulási zavar 
Normális, átlagos oktatási körülmények között nem tud 

megtanulni 

•  írni,  

 

 

 

• olvasni,  

• számolni,  Illetve ha ezeken a területeken iskolai 

teljesítménye jelentősen elmarad az intelligencia 

szintje alapján elvárható teljesítménytől. 



A tanulási zavar okai 
• A születés előtti, alatti vagy utáni, és kisgyermekkori 

betegségek, sérülések, 

• Egyéb traumák, 

• Biokémiai eltérések 

• Genetikai eltérések, 

• Ingerszegény környezet, 

• Túlingerlés, 

• Egyéb 



Tanulási zavarok tünetei 
(szülőknek) 

Teljesítménybeli tünetek 

 figyelmetlen  

 könnyen elterelhető  

 munkái rendetlenek 

 rajzai csúnyák  

 összerendezetlen 

ügyetlen a mozgása  

 teljesítménye ingadozó 

Viselkedésbeli tünetek 

 agresszivitás 

 túlmozgás 

 szorongás 

  visszahúzódás 

  tétovaság 

  bizonytalanság 

 



Tanulási zavarokat okozó részképesség 
zavarok 

• egyensúlyérzékelés zavara 

• bizonytalan testséma, bizonytalan tájékozódás a testén 

• összerendezetlen mozgás  

• nem tud  felmérni alapvető térbeli távolságokat, viszonyokat. 

• bonyolultabb mozgásformációkat nem képes pontosan végrehajtani 

• gyakorta megbotlik, elesik 

• gyenge koncentrációs képesség 

• téri orientáció zavara 

• bizonytalanság az iránytartásban, sorvezetésben 

• betűk számok, műveletek felcserélése 

• görcsös ceruzatartás, sorok között maradás  (egyenetlen 
erőadagolás) 

• percepciós zavarként társul a motoros deficitekhez az alak felismerési 
zavar, térbeli relációk helyes felismerésének nehézsége 

• gyenge ritmusérzék  (a nyelv alapvető ritmusát nem érzékeli) 

• rossz beszédhang megkülönböztető képesség, hallási figyelem 
fejletlensége 

• Sorba rendezési problémák, 

• hypotón izomzat  

• nystagmus hiánya 

• rövid és hosszútávú memória zavar stb. 

 
 

 

 



 
 
 

Mit mér az ÁMV 
vizsgálat? 

• megállapítja az organikus éretlenség jelenlétét és 

adekvát szenzomotoros szemléletű terápiát ajánl a 

felzárkóztatásra 

• már 5 éves kortól kiszűri azokat a gyerekeket, akik 

veszélyeztetettek az iskolaéretlenségre és ezáltal 

még 2 évet biztosít a hatékony felzárkóztatásra  



AMV vizsgálat jelenősége, 
menete 

A tünetek hátterében gyakran az idegrendszer 

éretlensége áll. 

 

I. Idegrendszer érettsége (reflexvizsgálatok) 

II. Mozgásvizsgálat 

III. Testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás 

IV. Taktilis terület 

V. Ritmusvizsgálat 



Leggyakoribb problémák 
• I. Idegrendszer érettsége – primitív reflexek 

    motorikus kontroll, szemműködés, szem-kéz  

    koordináció, érzékszervek működése 

• II. Mozgásvizsgálat 

    sorba rendezés, finommotorika, erőadagolás,    

    egyensúly, mozgáskoordináció 

• V. Ritmusvizsgálat 

     többcsatornás figyelem, rövid és hosszútávú  

     memória 

 



Tanulási zavarok tünetei 
(pedagógusoknak) 

1. Rendezetlen, bizonytalan mozgás - egyensúly, térorientációs 
és testséma problémák 

2. Kialakulatlan dominancia- testséma és térorientációs zavar 

3. A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó 
utasításokat, még akkor sem, ha bemutatják neki - testséma, 
térorientációs zavar, elmaradás a nagymozgások szintjében 

4. Figyelmetlenség - belső rendezetlenség, az egymásutániság 
felfogásának nehézsége, elterelhetőség, összefüggésben 
lehet az egyensúlyrendszer gyengeségével 

5. Rossz ceruzafogás – testséma zavar, finommozgási 
nehézségek 

6. Kusza rajzok, elmaradott rajzszint, a rajzolás elutasítása - 
térorientációs zavarok, a finommozgás fejletlensége. 

7. Artikulációs problémák - beszédhang-megkülönböztetési 
nehézségek, sorba rendezési problémák 

 

 



Megelőzés 
széleskörű mozgásfejlesztés: 

 

 a gyereknek lehetősége legyen testének megismerésére, mozdulatainak 
próbálgatására, lehetőség szerint verbálisan is ismerje meg testét 

 sokat legyen mezítláb  
 másszon minél többet a földön, széken, padon, mászókára és fára 

legyen lehetősége a téri tapasztalatok megszerzésére, tanulja meg a téri 
viszonyokat 

 sok kifejezetten fejlesztő játékot is játsszon a gyermek 
 a társas- és kártyajátékok amellett, hogy nagy élvezetet jelentenek, 

nemcsak a gyermek társas készségét, logikáját növelik, de kezeinek 
finommozgása, az irányok megismerése, megtapasztalása által 
szenzomotoros képességeire is fejlesztően hatnak, és így áttételesen az 
írás, olvasás és számolás elsajátításában segítenek 
dobjon célba, játsszon  gombfocit, de egy csúzli is fejlesztő hatású 
végezzen egyensúly gyakorlatokat, hintázzon, pörögjön, forogjon, 

 az egyensúlyrendszer ingerlése segít a rendezettség kialakításában 
 játsszon minél többet labdával stb. 



Néhány gyakorlat; ujjak 



Primitív reflexek 
https://www.youtube.com/watch?v=vKyIEtLmEGI&list

=PLknA3tAt_3NqcUCqSEG4yPtoOTPJr3Uf-&index=1 
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Linkgyűjtemény  
• http://www.diszlexia.info/gyarmathytanzavter.htm 

• http://www.koloknet.hu/ovoda/bukfenc-

jatekkatalogus-a-tanulasi-zavarok-megelozesehez-

1-resz-a-testsema/ 

• https://hu.pinterest.com/pin/554716879077172396/ 

• https://www.scribd.com/book/306205757/Sensory-

Integration-A-Guide-for-Preschool-Teachers 

• https://www.scribd.com/book/249587966/The-

Everything-Parent-s-Guide-to-Sensory-Integration-

Disorder-Get-the-Right-Diagnosis-Understand-

Treatments-And-Advocate-for-Your-Child 
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Felhasznált irodalom 
http://fejlesztok.hu/szekciok/gyogypedagogusoknak/86-tanulasi-
zavarok-azonositasa-es-kezelese.html 

http://bsjk.ro/tsmt1.htm 

http://ofi.hu/tudastar/lakatos-katalin 

http://www.slideshare.net/gyarme/kognitiv-profil-teszt 

http://www.yourkidsot.com/blog/heavy-work-for-little-

fingers 
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