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Bevezető
Otthonunk után életünk második legfontosabb színtere az óvoda-iskola, majd felnőtt emberként a 
munkahely. A minden ember által történő használhatóságának biztosítását törvények szabályozzák. Az 
akadályozott ember életvitelét nem határozhatja meg környezete, nem befolyásolhatja életminőségét, 
nem korlátozhatja emberi szabadságát.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény – 
közismert elnevezéssel: esélyegyenlőségi törvény − 5. §-a szerint: „A fogyatékos személynek joga van a 
számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre.”
Az Akadálymentesség Európai Eszméje alapelvként fogalmazza meg a mindenki szükségleteihez igazo-
dó egyetemes tervezést, amely lehetővé teszi, hogy minden ember egyformán, a lehető legönállóbban 
használhassa környezetét. Ez alatt az épületen kívüli és belüli környezet akadálymentességét is érteni 
kell. A különböző sajátos szükségletű emberek igényeit összevontan kell megvalósítani az egyetemes 
tervezés során.
Az akadálymentesség komplex fogalom, amely vonatkozik a vízszintes és függőleges, a térbeli, ergo-
nómiai, antropológiai és érzékelési akadályok kiküszöbölésére egyaránt. Tágabb értelemben ide so-
rolhatók a mindenki számára használhatóbb környezet kialakításának és fenntarthatóságának tárgyi 
és személyi feltételei, valamint annak használata során szükségessé váló módszerbeli eltérések, egyéni 
megoldásmódok alkalmazása is.
A nevelési, oktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékét a 11/1994. (VI. 8.) MKM-ren-
delet 7. számú melléklete tartalmazza. A rendelet 54. §-a − többek között − kimondja, hogy:
– a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközöket és felszereléseket 

az alapító okiratban meghatározott tevékenységhez kell biztosítani;
– ha a nevelési-oktatási intézmény 1998. szeptember 1-je előtt kezdte meg a működését, a jegyzékben 

foglaltak alkalmazása 2003. szeptember l-jétől már kötelező, kivéve, ha a nevelési-oktatási intéz-
mény a közoktatási törvény 128. § (17) bekezdésében leírt módon legkésőbb 2008. augusztus 31-ig 
halasztást kapott.

Ez az eszközgyűjtemény a mozgáskorlátozott gyermekeket nevelő többségi intézmények és családok 
számára kíván segítséget nyújtani. A gyűjtemény tágabb értelemben vett környezeti adaptációkat, be-
rendezési és felszerelési tárgyakat, valamint a mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, oktatása, gondo-
zása során alkalmazott taneszközöket, gyógyászati, oktatási és önkiszolgálást segítő segédeszközöket, 
speciális fejlesztő eszközöket tartalmaz.
Az eszközkatalógus lapjain megtalálható az eszközök fényképe, leírása, beszerezhetősége és az is, hogy 
az eszköz elsősorban kiknek ajánlható. Mivel a mozgáskorlátozottság együtt járhat egyéb akadályo-
zottsággal, ezekre vonatkozó javaslatokat is teszünk. Az eszközgyűjtemény tehát eligazítja az érdeklő-
dőket az eszközök felhasználhatóságát illetően is.
Az eszközök egy része több eszközcsoporthoz is tartozik. Ezt a másik eszközcsoportra történő utalással 
jeleztük.
A szülők az eszközöket elsősorban játékos gyakorlásra használják, lehetőség szerint a pedagógusokkal 
történt előzetes egyeztetés után. Nagyon fontos, hogy a pedagógusok és a szülők fejlesztő tevékenysé-
ge összhangban legyen.



Mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez 5

1. Környezeti adaptációk
Mindennapi használatra alkalmassá tett környezet, berendezési tárgyak, eszközök. Valamilyen külső 
megoldással támogatjuk a sikeres mozgást, mozdulatot, feladatvégzést. Ilyenek: a megfelelő testhely-
zet, a technikai eszközök, a munkafolyamat-módosítások, az adaptált módszerek és az oktatásszerve-
zés is.
Az adaptáció történhet a speciális szükségleteknek megfelelő eszközök beszerzésével, amelyeket a 
gyártó már adaptációs célzattal vagy a kereskedelmi forgalomban kapható eszközök átalakításával ké-
szített.

1.1 Közlekedés
Az akadálymentes környezet fontos eleme, hogy biztosítva legyen annak akadálymentes elérése is. Eh-
hez a járművek adaptációja is szükségessé válhat. A járművekbe történő beszálláshoz vagy az épületek-
be történő bejutáshoz rámpákra lehet szükség.

Lenyitható rámpa az autóbuszokban

A járművekbe beépített rámpáknak és emelőknek sokféle fajtája létezik. A legegyszerűbbek és a leg-
könnyebben működtethetők a lenyitható rámpák. Anyaguk eloxált alumínium, ami könnyű és nem 
rozsdásodik.
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Kihúzható rámpa 

A kihúzható rámpák többféle méretben kaphatók. Anyaguk eloxált alumínium, hogy könnyűek legye-
nek, és ne rozsdásodjanak. Végük rásimul az aljzatra, ez segíti a kerekesszék zökkenőmentes feljutását, 
illetve megérkezését. Hordozhatók.
Gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégeknél beszerezhetők.

Biztonsági övek (5 ponton rögzített)

A szállítás során meg kell oldani a gyermekeknek az ülésekhez történő rögzítését is. Ennek a legbizton-
ságosabb módja az 5 ponton rögzített biztonsági öv alkalmazása. Kerekesszékes gyermekek kocsiját a 
jármű padlózatához is rögzíteni kell.
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1.2 Kert, udvar
Ha az intézménynek van udvara, kertje, érdemes a mozgáskorlátozott gyermekek biztonságos és öröm-
teli szabadidejének eltöltéséhez néhány speciális eszközről, adaptációról gondoskodni.

Kerti famászóka

 

A kerti mászókák anyaga fa és vastag kötél. Nem különböznek a normál kerti mászókáktól, de a moz-
gáskorlátozott gyermekek csak a nagyon egyszerű formáit tudják használni. A gyermekek biztonságá-
ról és a megfelelő segítségnyújtásról mindig gondoskodni kell. A mászókák alá műgumi burkolatot kell 
tenni.

Adaptált kerti hinta

A hagyományos hinták ülőkéi helyett szükség lehet adaptált ülőkék alkalmazására. Ezek lehetnek át-
alakított székek, babakocsiülések vagy ültető modulok is. A gyermekek biztonságos ültetéséről és rög-
zítéséről gondoskodni kell. A hinták alá műgumi burkolatot kell tenni.
Terápiás céllal is alkalmazható: egyensúly fejlesztésére, reflexgátló helyzet kialakítására és megtartására.
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Az adaptált kerti hinta egyedi átalakítással készül. Kerekesszékes hinta katalógusból külföldről meg-
rendelhető, vagy egyedi gyártással készül.

Homokozó speciális kiegészítőkkel

A homokozó nagyon sok fejlesztési és játéklehetőséget nyújthat a mozgáskorlátozott gyermekek szá-
mára is. A kerekesszékes gyermekek részére olyan homokozóasztalt kell kialakítani, ami alá kerekesszé-
kük befér, s így az asztallapon homokozhatnak. A gyermekek akadálymentes bejutását a homokozóba 
úgy tehetjük lehetővé, ha a homokozó peremét egy kerekesszéknyi szélességben megszüntetjük.

Csúszda korláttal
A csúszda nem különbözik a hagyományos csúszdáktól, de a mászólétrához biztonsági korlátot kell 
illeszteni. Utólag is kivitelezhető.

1.3 Épület
Az akadálymentes épületre vonatkozó elvárásokat törvények szabályozzák. Az épített környezet alakí-
tásáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény − építési törvény − 2. §-a értelmében: „Akadály-
mentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember 
számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akik-
nek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.”
Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) a 253/1997 sz. kormányrendelet 
rendelkezik, ebben pontos adatok találhatók a méretekre, elhelyezésre vonatkozóan is. A nevelés-okta-
tás térbeli kereteit ún. tervezési programban kell összefoglalni.
Erről a 19/2002. (V. 8.) OM-rendelet rendelkezik. Ma már minden gyógypedagógiai vagy konduktív 
pedagógiai feladatot ellátó intézmény épületét tervező mérnöknek be kell tartania ezeket a tervezési 
előírásokat.
Csak a legfontosabb eszközöket, megoldásokat ismertetjük, mivel ezek nagy része elsősorban építési, 
tervezési feladat, követelmény.
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Küszöb nélküli ajtók

Az épületen belüli közlekedés alapkövetelménye a küszöbök nélküli ajtók beépítése, illetve régi épü-
letekben azok megszüntetése. Ez teszi lehetővé, hogy önhajtós és elektromos kerekesszékkel, járást 
segítő segédeszközökkel (járókeret, rollátor, bot) közlekedő vagy a nélkül járó mozgáskorlátozott gyer-
mekek önállóan tudjanak egyik helyiségből a másikba eljutni.

Csúszásmentes burkolat
Az épület helyiségeiben csúszásmentes burkolatot kell alkalmazni. A kereskedelmi forgalomban sok-
féle csúszásmentes műanyag padlóburkoló és különféle anyagú, érdesített felületű járólap kapható. Kü-
lönösen fontos ez a vizes helyiségekben, mivel a szárazon egyébként nem csúszó burkolatok nedvesen 
csúszóssá válhatnak. A vásárlásnál ügyelni kell arra, hogy a padlóburkolat az érdesített felület ellenére 
jól tisztítható legyen.

Kézmagasságban elhelyezett kapcsolók, hívógombok
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Az önálló életvitelt segítik a kézmagasságban (85−110 cm) elhelyezett villanykapcsolók és a lift hívó-
gombjai, kezelőgombjai.

Kapaszkodók (folyosón, lépcsőházban, liftben, öltözőben, fürdőszobában)

Kapaszkodó a folyosón

Kapaszkodó a lépcsőházban
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Kapaszkodó a liftben

Kapaszkodó a falon

Kapaszkodó a zuhanyozóban
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Kapaszkodó a WC-nél

Kapaszkodó a mosdónál

Az épületen belül minden színtéren szükség lehet kapaszkodókra. Legkülönfélébb anyagú, méretű, for-
májú kapaszkodók kaphatók. Ezek funkcióhoz illeszkedő kiválasztása is fontos, de még lényegesebb 
az elhelyezés, hogy mindenki számára alkalmas legyen. Szükség esetén kétsoros kapaszkodót is lehet 
alkalmazni. A rövid kapaszkodókat 45 fokos szögben érdemes elhelyezni.
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Kilincsek

Könnyen járó kilincseket kell alkalmazni. Legjobb a lekerekített, visszahajlított kilincs, amely megaka-
dályozza a kéz lecsúszását. Tolóajtókra függőlegesen vagy ferdén elhelyezett fogantyúkat, fogókarokat 
kell felszerelni. Nem használhatók az elforgatható gombok.
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Speciális lenyitható és állítható zuhanyzószékek

Állítható zuhanyzószék

Lehajtható zuhanyzószék és a kapaszkodó

A fürdőszobákba olyan zuhanyzószékeket érdemes beépíteni, amelyek könnyen kezelhetők, a külön-
böző magasságú gyermekek fürdetésére is alkalmasak. Ilyenek az állítható magasságú zuhanyzószékek. 
Ahol kevés a hely, lehajtható fürdetőszéket (ágyat) lehet felszerelni.
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Állítható mosdó és tükör

Mivel különböző magasságú gyermekek használják a mosdókat is, ajánljuk az állítható változatokat. 
Ez lehet mechanikus és pneumatikus berendezéssel ellátott. A pneumatikus könnyebben kezelhető, a 
gyermekek is tudják állítani, de drágább. Az állítható tükröket úgy kell felszerelni, hogy a gyermekek 
a kerekesszékben ülve is be tudják állítani úgy, hogy lássák benne magukat. A csaptelepeket úgy kell 
megválasztani, hogy azokat a gyermekek könnyen tudják kezelni. A nagy felületű vízcsapok tenyérrel, 
könyökkel, fejpálcával is könnyen megnyithatók. (Takarékossági szempontból is előnyös, mert a víz rö-
vid idő után magától eláll.)
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Csengő a mosdóban

Javasoljuk a WC-k mellé csengő felszerelését, elérhető magasságban vagy padozatig érő zsinórral ellát-
va. Így az önállóan nem közlekedő gyermekek is egyedül maradhatnak a mosdóban, és a csengő hasz-
nálatával jelezhetik, ha segítségre van szükségük.
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2. Tantermi berendezések
A tantermek berendezésénél figyelembe kell venni, hogy milyen segédeszközt használ a gyermek a köz-
lekedéshez. Ennek tudatában kell a padok, asztalok közötti távolságot kialakítani.
Mozgáskorlátozottak munkahelyének kialakításánál fontos a stabil ülés biztosítása, a munkafelület 
megfelelő magasságba és dőlésszögbe állítása. Ezekhez nyújtanak segítséget az állítható magasságú 
asztalok és székek.
Az itt bemutatott berendezési eszközök könnyen kezelhetők, tisztántartásuk egyszerű, mosószeres 
ruhával letörölhetők.

2.1 Tanulói asztalok
Hohenloher asztalok

Ennek az asztalnak három alapma képgasságú típusa van forgalomban, ezek színük alapján is jól el-
különíthetők. Az asztal magassága egy kis tekerőkarral könnyen változtatható. A munkafelület enyhén 
dönthető, a lap alján ezzel egy időben íróeszköz-ütköző emelkedik ki. Stabil kialakítású, talpán csúszás-
gátló korongok találhatók.
Anyaga: A lábakat fémből, az asztallapot műanyagból készítik.
Magyarországon is forgalmazzák. Katalógusból megrendelhető.

Minomax asztalok
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Ezt az asztalt nagyfokú variabilitása teszi praktikussá: az asztallap magassága egészen álló helyzetig 
emelhető. A munkafelület kb. 45 fokban dönthető. Megrendelhető íves bevágású kivitelben is. A ma-
gasság beállítását két, az asztallap alatt elhelyezett karral mozgatható gázrugó segíti. Az asztallap nagy 
mérete lehetővé teszi több eszköz kézközelben tartását, illetve számítógépes asztalként is jól használ-
ható.
Anyaga: A lába fémből készült, az asztallap bútorlapból.
Magyarországon nem forgalmazzák. Dániában gyártják, és onnan megrendelhető.

2.2 Tanulói székek
Hohenloher székek

A fent említett asztalhoz hasonlóan három alapméretben kapható. Két típusa van forgalomban, a for-
gatható, póklábbal ellátott és a hagyományos szék. Mozgáskorlátozott gyermekek esetében a stabil, 
nem forgatható szék biztonságosabb ülést tesz lehetővé.
Anyaga: A lábak fémből, az ülőfelület és a háttámla fából készült. A stabil kivitelű szék lábát borulás-
gátlóval látták el.
Magyarországon is forgalmazzák. Katalógusból megrendelhető.

Tripp-Trapp székek

Nem speciálisan mozgáskorlátozottak számára készült szék, de nagyon praktikus. A Tripp-Trapp biz-
tos támaszt ad a gyermeknek, miközben esztétikus formájú szék marad.
Ennek a konstrukciónak számos előnye van:
– Két vízszintes felülete egymástól függetlenül állítható, tetszőleges magasságban rögzíthető.
– Ezek egymással felcserélhetők.
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– A háttámlát alkotó elemek elhelyezési sorrendje szintén felcserélhető.
– Kiegészítője egy mélységében két fokozatban állítható, biztonsági kengyellel és magasabb háttámlá-

val is.
– „Együtt nő a gyermekkel”.
A részek szerelése imbuszkulcs segítségével történhet.
Anyaga: Hajlított, lakkozott vagy pácolt bükkfa, tisztítása egyszerű.
Magyarországon is forgalmazzák. Katalógusból megrendelhető. Szaküzletben közvetlenül megvásárol-
ható.

Adaptált székek
Abban az esetben, ha a kínálatban nem találunk a gyermek mozgásállapotának megfelelő, biztonsá-
gos támaszt adó széket, a meglévők adaptálásával kell ezt biztosítanunk. A legfontosabb szempont a 
helyes, biztonságos ülés kialakítása. A manipuláció lehetővé tételéhez szükséges a talptámasz biztosí-
tása, hogy a kezeket a gyermek ne támasztásra használja. Ugyanezért fontos a törzs függőleges, illetve 
függőlegeshez közeli helyzetben való rögzítése, ha a gyermek erre nem képes. Az ülőfelületet úgy kell 
kialakítani, hogy biztonságos alátámasztást jelentsen: a gyermek ne csússzon le, hossza ne érje el a térd-
hajlatot, de ne legyen túl rövid sem.

Állítható, lapozható tábla

A Magyarországon már több forgalmazó által terjesztett táblának nagy előnye, hogy magassága állítha-
tó, ezzel is segítve a mozgáskorlátozott gyermekek aktív részvételét a tanítási órákon, mivel a kerekes-
szék magasságába is leengedhető.
„Lapozhatósága” lehetővé teszi több ismeret rögzítését és többféle vonalazást, vonalbeosztást is.
Anyaga, elérhetősége nem különbözik a modern iskolai táblákétól.
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Dobogó (lábtartó)

Lábrögzítős dobogó (lábtartó)

Amennyiben a munkafelület magasságát nem lehet befolyásolni, a kezek felszabadítását segíti elő a 
dobogó használata. Így a karoknak nem kell támasztaniuk. A dobogó magasságát mindig az egyén és 
a környezet határozza meg. Alsó végtagi extensiós tónusfokozódás esetén hasznos lehet a lábfej rög-
zítése is.
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3. Taneszközök, tanulást segítő speciális eszközök
Itt csupán azokat a taneszközöket és tanulást segítő eszközöket jelenítjük meg, amelyek használatát a 
mozgáskorlátozott gyermekeket nevelő intézmények számára feltétlenül ajánlunk, és eltérnek a több-
ségi iskolákban alkalmazott eszközöktől.

3.1 Taneszközök
A mozgáskorlátozott gyermekek általában a többségi iskolák számára készült tankönyveket használ-
ják. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál elsődleges szempont a nagy méret, a gyakori szem-kéz 
koordinációs zavarok és a könnyebb kezelhetőség miatt. A taneszközöknek strapabíróknak kell lenniük, 
mivel a gyermekek mozgásállapota miatt nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Előnyös, ha az esz-
közök lemoshatók, szükség esetén fertőtleníthetők. Az alak-háttér megkülönböztetési zavarok megelő-
zését vagy korrekcióját segítheti, ha a könyvek színesek, erősebben kontúrozottak. Előfordulhat, hogy a 
könyvek lapjait nagyítani kell a jobb láthatóság kedvéért. A munkatankönyveket több esetben kell na-
gyítani, mert azokban az írásos feladatokat kevés gyermek tudja megoldani. Esetenként a feladatlapok 
fóliázása is szükségessé válhat. Sok gyermek nem képes kézi írásra, nekik más, alternatív módozatokat 
kell keresni, amelyek speciális eszközök alkalmazását kívánják.
A mozgáskorlátozott gyermek eredményes nevelését, oktatását a gyógypedagógia más szakterületein 
alkalmazott tan- és segédeszközök is segíthetik.
Előfordul, hogy az eredményesség érdekében más akadályozott gyermekek számára készült taneszkö-
zöket is használunk.

Speciális füzetek
A mozgáskorlátozott gyermekek többnyire, de legalább az írástanulás kezdetén a gyengénlátó tanulók 
számára készült speciális füzeteket, írólapokat használják. A füzetek lapjainak alapszíne halványsárga, a 
vonalazás sötétzöld. A füzetek a szokásosnál vastagabb papírból készülnek, ezért a mozgáskorlátozott 
gyermekek sem gyűrik össze. Fekvő formátumúak, méretük A/4-es. Készülnek írólapok, valamint vona-
las és négyzethálós füzetek különböző vonal- és sortávolsággal.
Az általunk használt füzetek, illetve írólapok:
– Vonalas írólapok: a GY L - 1
– Vonalas füzet: GY L - 2−3−4
– Négyzethálós füzet: GY L - 5−6
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A súlyosabban mozgáskorlátozott gyermekek, és akiknek sérült a szem-kéz koordinációja, a legnagyobb 
vonalközű füzeteket, lapokat használják. Később, a mozgásállapot javulásával, illetve a gyakorlás követ-
keztében a vonalközt fokozatosan csökkenteni lehet, vagyis másik füzet használatára lehet áttérni.

Íróeszközök
Mozgáskorlátozott gyermekek számára készült speciális íróeszközök nincsenek. Általában jól bevált a 
kereskedelmi forgalomban kapható nagyméretű írószerek használata.

A legtöbb írószerboltban megvásárolhatók a mozgáskorlátozott gyermekek számára is alkalmas vastag 
postairónok, színes ceruzák, háromszög keresztmetszetű és recézett ceruzák. Ha ezek sem megfelelők, 
ceruzafogókat lehet a ceruzákra húzni. Ezek megvastagítják a keresztmetszetét, és megakadályozzák, 
hogy a gyermekek kezéből kicsússzon. Ha ez sem ad elegendő segítséget, speciális ceruzafogókat kell 
alkalmazni, amelyek a kézhez rögzítik az íróeszközöket. Ugyanez vonatkozik az ecsetekre is.

Marokfogós zsírkréta (finommotorika fejlesztésére is)
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Anyaga műanyag, zsírkrétabetéttel. Gömb alakú, kisgyermekek is könnyen kézbe foghatják.
Alkalmazható színezésre, rajzolásra, íráselemek, nagy alakú betűk írására.
Ajánlható:
Súlyosan mozgáskorlátozott, spasztikus, athetotikus valamint értelmileg sérült gyermekek manipulá-
ciós és grafomotoros készségének fejlesztésére.
Egyéni és csoportos foglalkozásokon egyaránt alkalmazható, életkori megkötés nélkül.

Betűkockák, számkockák

Fából készült lapocskák, amelyekre betűk, számok vannak írva.
Alkalmasak beszédképtelen és írásképtelen gyermekek számára szótagok, szavak, mondatok kiraká-
sára, kiegészítésére, betűk sorba rendezésére. Ezzel az egyszerű módszerrel a gyermekek feladatokat 
oldhatnak meg, és kifejezhetik gondolataikat, kéréseiket is. A matematikafeladatok megoldásánál is jól 
használhatók a műveleti jelek vagy a művelet végeredményének kirakására.
Ajánlható:
Beszéd- és írásképtelen gyermekek olvasás-írás és matematikatanításához, 6 éves (1. osztályos) kortól.

Speciális ollók
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Két típusa két mozgásbeli probléma megoldásához segíthet hozzá: az egyik a fokozott izomtónus, a 
másik az egykezes manipuláció esetében nyújt speciális segítséget.
Az úgynevezett spasztikus olló önműködően nyitja az éleit, így az elengedés nem jelent nehézséget. Az 
egykezes olló olyan, mintha az élére lenne állítva, s az alsó élén lenne csúsztatható.
Olyan ollók is kaphatók, amelyeken nincs az ujjaknak külön lyuk, hanem tenyérbe foghatók, és önmű-
ködően nyílnak.
A vágófelület fémből, a nyelek jól tisztítható műanyagból készülnek.
Magyarországon kaphatók, katalógusból, forgalmazótól rendelhetők.

3.2 Tanulást segítő eszközök
Ha a gyermekek nem képesek a hagyományos taneszközök használatára, speciális eszközöket kell azok 
kiegészítésére vagy helyettesítésére alkalmazni. Mozgáskorlátozott gyermekek számára általában a kézi 
írás, rajzolás, festés okoz nehézséget a kezek érintettsége miatt. Használhatunk olyan eszközöket, ame-
lyek megkönnyítik ezeket a tevékenységeket, de súlyosabb esetekben a kézi írást helyettesítő kompen-
záló technikákat kell alkalmazni.

Ceruzafogók
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A ceruzafogók lehetnek házilagos kivitelezésűek, de a gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek is ké-
szítenek ilyen eszközöket. Egyéni szükségletek szerint készülnek, rendkívül sokfélék lehetnek. Anyaguk 
lehet műanyag, fém különféle béleléssel és tépőzárakkal ellátva.
A ceruzát rögzítjük vagy csak a ceruzafogóhoz, vagy pedig a kézhez is, így lehetővé válik, hogy akik 
egyébként a ceruzát nem tudják önállóan a kezükben megtartani, képesek legyenek írni. Mindig az 
egyénileg legalkalmasabb testrészt kell az írásra előkészíteni, és ehhez a legmegfelelőbb kisegítő eszkö-
zöket, megoldásokat kell megkeresni.
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Ajánlható:
– Myopathiában szenvedő gyermekek írásoktatásához, írásához inkább a gömb alakú ceruzafogók al-

kalmasak.
– Spasztikus, hypoton, fejlődési rendellenességgel rendelkező gyermekek írásoktatásához, írásához a 

kézhez rögzített változatok.
– Egyes esetekben a gyermekek képesek lehetnek lábbal történő írásra önállóan vagy a lábujjakhoz 

rögzített ceruzával.
Lásd még: Fogást segítő eszközök.

Csúszásgátlók, tapadó alátétek

A tanszerek és a mindennapi használat során szükséges eszközök rögzítésére szolgáló fóliák vagy alát-
étek. Lehetővé teszik egykezes életmód és túlmozgás esetén is a taneszközök, tányérok, poharak stb. 
stabil elhelyezését. Nagyon sok gyermek ezen ül.
Használata egyszerű.
Előre leszabott alátétek és hengeres (50 méteres) kiszerelésben, különböző színekben kapható. Egy-
szerű, vízzel történő lemosással vagy nedves ruhával való tisztítással hosszan megőrzi csúszásgátló 
képességét.
Lásd még: Önkiszolgálást segítő eszközök.
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Könyvtámasz

Fából készül, dőlésszöge állítható. Alkalmazása lehetővé teszi a helyes és kényelmes testtartás felvételét 
és megtartását. Nemcsak könyvet, hanem feladatlapokat, rajzlapot, egyéb tárgyakat is megtámasztha-
tunk vele. Könyvtartó sín is tartozik az állványhoz. Csipeszekkel kiegészítve a könyvet, füzetet, lapokat 
stabilabban tartja.
Kereskedelmi forgalomban kapható.

Tárgyrögzítők, csipeszek

Tárgyrögzítő csipesz

Tárgyrögzítő sín
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A mozgáskorlátozott gyermekek kiszámíthatatlan tónusbelövelléseik és túlmozgásaik miatt a tanesz-
közeiket összegyűrhetik, lesodorhatják. Ennek megelőzésére szolgálnak a különféle tárgyrögzítők, csi-
peszek, amelyek a tárgyakat stabilan tartják. Taneszközök ferde helyzetben, laptartón, könyvtámaszon, 
feltámasztott asztalon való megtartására is alkalmasak.
A kereskedelmi forgalomban kapható eszközök felhasználhatók erre a célra.

Asztali kapaszkodók

Az asztal lapjához rögzített különféle kapaszkodóknak többféle funkciójuk lehet. Stabilizálja a gyerme-
kek helyzetét munkavégzés közben, megtöri a kóros reflexeket, ezzel lehetővé teszi a szem-kéz koor-
dinációt, segíti a feltámaszkodást, megakadályozza, hogy a gyermekek az asztalra ráboruljanak vagy 
asztaltól oldalra kidőljenek.
A tapadókorongos változat megvásárolható, a többi egyénre tervezett, házilagosan kivitelezett.

Könyöktámasz, csuklótámasz

A kereskedelmi forgalomban kapható csuklótámaszok felhasználhatók arra, hogy az alkart az egyénileg 
legmegfelelőbb helyen alátámasztva a csukló és az ujjak szabadabban mozogjanak. Ezzel az egyszerű 
ergonómiai megsegítéssel megteremthetjük a lehetőséget a manipulációs feladatok könnyebb és pon-
tosabb kivitelezéséhez.
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4. Sérülésspecifikus eszközök, technikai segédeszközök
Ebbe a csoportba azokat az eszközöket soroltuk, amelyek kifejezetten a mozgáskorlátozott gyerme-
kek számára készülnek, életük ezek nélkül elképzelhetetlen, ezek segítik viszonylagos önálló életvitelük 
megvalósítását. Nagyon sok olyan eszköz is ebbe a csoportba tartozik, amelyeket a gyermekek csak − a 
hatályos egészségügyi jogszabályokban meghatározottak szerint − szakorvosi javaslatra és általuk tör-
ténő felírásra kaphatnak meg. Ezeket nem részletezzük.

4.1 Gyógyászati segédeszközök
A gyógyászati segédeszközök testközeli eszközök, a mozgáskorlátozottak tartási és mozgási funkciói-
nak javítására, korrekciójára szolgálnak – járógépek, művégtagok (ortézisek), ortopédcipők, a gerincet 
támasztó készülékek, fűzők, egyéb rögzítő-támasztó eszközök –, amelyeknek használata szakorvosi ja-
vaslatra történik. Gyakran csak ezek az eszközök teszik lehetővé a tanulók helyzet- és helyváltoztatását, 
mobilitását.

4.1.1 Kerekesszékek
A különböző kerekesszékek a helyváltoztatásban nyújtanak segítséget. A felsorolt alapkategóriákba 
tartozó kerekesszékek egyes típusait orvos is felírhatja.

Mechanikus kerekesszékek
A mechanikus kerekesszékek két típusát különböztethetjük meg, az önhajtós és a segítő által irányított 
kerekesszéket. Az Országos Egészségügyi Pénztár az egyes típusokat különböző mértékben támogat-
hatja.

Önhajtós kerekesszékek

Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb tá-
vú helyváltoztatásra képtelen, indokolt a kerekesszék használata. Az önhajtós (vagy aktív) kerekesszék 
meghajtása feltételezi a felső végtagok megfelelő izomerejét, a törzs stabil tartását. Biztonságos hasz-
nálatát, irányítását a gyermeknek meg kell tanulnia. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas 
eszköz.
Bizonyos típusai „adaptívak”: a kerekek rögzítése a tengelyhez képest több ponton lehetséges, így biz-
tonságosabb, kényelmesebb használatot tesznek lehetővé.
Neurológus, idegsebész, ortopéd, rehabilitációs, sebész, traumatológus szakorvosok írhatják fel.
Egyes típusait az OEP támogatja, ezek kihordási ideje (az az idő, amelynek eltelte után újabb felírására 
van lehetőség) hatvan hónap.
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Kísérő által hajtott kerekesszék, „babakocsi”

Mozgáskorlátozott vagy önálló mozgásra nem képes gyermekek részére, akik különféle megtámasz-
tást, rögzítést igényelnek a szállításukhoz. Kivitelezésük közelebb áll a sportbabakocsikhoz, mint a ke-
rekesszékekhez. Általában összecsukhatók, kis súlyúak, lehetővé téve a tömegközlekedésben való rész-
vételt.
Rehabilitációs, ortopéd, neurológus vagy idegsebész szakorvos ajánlására az OEP támogatja. Ebben az 
esetben kihordási idejük harminchat hónap.

Elektromos kerekesszékek

Használatuk nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén indokolt, ha a gyermek egyéb járást segí-
tő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, és emellett olyan fokú felső végtagi károsodá-
sa van, amely miatt önállóan kerekesszék hajtására képtelen (izomerő csökkenése, felső végtagcsonk 
stb.)
Az elektromos kerekesszéket akkumulátor hajtja meg, amelyet rendszeresen (általában naponta), fel 
kell tölteni a hálózatról.
Az akkumulátorok kétfélék lehetnek, az alaptípus a savas, a másik pedig a zselés akkumulátor.
Az elektromos kerekesszékek két típusát különböztetjük meg: a szobai használatra és az utcai haszná-
latra kifejlesztetteket. Az akkumulátor kiszerelése után mindkettő összecsukható.
Irányításuk különböző joystikokkal történik. Maximális sebességük a forgalmazók által beállítható. 
Használatukat a gyermekekkel mindenképpen gyakoroltatni kell. A biztonság érdekében érdemes a 
kerekesszékben ülő gyermekeket biztonsági övvel védeni.
Kizárólag OORI rehabilitációs szakorvos, megyei rehabilitációs szakfőorvos, mozgásszervi rehabilitációs 
osztályvezető főorvos írhatja fel.
A vényt a beteg lakóhelye szerint illetékes Megyei Egészség Pénztárnak kell ellenjegyeznie.
Szobai és utcai villamos működtetésű kerekesszék egy kihordási időn belül együttesen nem rendelhető. 
A kihordási idő 120 hónap.
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Állító eszközök
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Olyan segédeszközök, amelyek segítségével biztonságos rögzítés mellett a természetes álló testhelyzet 
létrehozható, így a gyermekek állva, a terápiás asztalon, különálló asztallapon vagy a számítógépen is 
képesek feladatvégzésre. Az állító készülékek alkalmazhatók petyhüdt és spasztikus érintettség esetén 
is, csípő- és térdkontraktúra megelőzésére, nyújtásra, a keringés javítására, optimális függőleges stabil 
testhelyzet biztosítására a felső végtagok használatához.
A terápiás asztal anyaga lehet fa vagy műanyag.

Járókeretek

Nurmi járókeret Guruló járókeret alkartámasszal

Guruló járókeret csípőrögzítővel Járókeret térdtávolítóval

Használatuk alsó végtagi érintettség esetén indokolt, amikor a hosszabb távú helyzetváltoztatás ezek 
segítségével megoldható.
Ilyen érintettség az alsó végtag ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, operáció utáni ellátás, prote-
tizálás és amputáció, fejlődési rendellenesség, egyensúlyzavar, bénulás és izomgyengeség.
Traumatológus, ortopéd, rehabilitációs, reumatológus szakorvos, sebész, érsebész, neurológus, ideg-
sebész és gyermeksebész szakorvos írhatja fel. Ebben az esetben az OEP bizonyos mértékig támogatja 
egyes típusok kiváltását. 18 éves kor alatt rendelhető, a kihordási idő 36 hónap.
A járókeretek között különbséget tehetünk az alapján, hogy van-e kerekük. A kerékkel felszerelteket 
abban az esetben érdemes használni, amikor a gyermek járás közben képes önmagát annyira tartani, 
hogy az ne „fusson ki alóla”.
A négy kerékkel felszerelt járókeretet rollátornak nevezzük:
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Stabilitásuk érdekében ezek az eszközök fémből készülnek, vízállók, így könnyen tisztíthatók. A kerekek 
mérete típusonként változó lehet. A könnyebb szállíthatóság miatt összecsukhatók.
Aszerint is csoportosíthatjuk őket, hogy a gyermeknek honnan adnak támaszt. Eszerint beszélhetünk 
első és hátsó támaszt nyújtó járókeretekről, rollátorokról.

Ültető modulok
Az ültető modul teljes mértékben a kliens adottságait figyelembe véve, annak testkontúrját lekövetve 
készülő egyetlen darabból álló gyógyászati segédeszköz. Segítségével a deformitások korrigálhatók, a 
neutrális tartás irányába javíthatók, így az ülés stabilizálható.
Mivel ennyire egyénre szabott, az OEP csak egyéni elbírálás alapján támogatja a gyártatását.
Anyagát tekintve is speciális, külső borítása levehető és mosható.

Ültető modul Ültető modul karosszékbe

Térdtávolító modul kerekesszékbe

Általában kerekesszékek, ültető vagy fektető rendszerek adaptációjaként használják. Vannak egysze-
rűbb, nem személyre szabott modulok, székbetétek is.
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Speciális, állítható székek

Ebbe a kategóriába sorolhatók a minden összetevőjükben állítható székek. Használatuk egyéni szük-
séglet alapján terápiás hatással bír, a társadalombiztosítás − az állítókhoz hasonlóan − ezeket sem tá-
mogatja.

4.2 Egyéni szükségletekhez igazodó tanulást segítő technikai eszközök
Azok a speciális kisegítő, kiegészítő technikai eszközök tartoznak ebbe az eszközcsoportba, amelyek 
nélkül a normál kereskedelmi forgalomban kapható eszközöket a mozgáskorlátozott gyermekek nem 
tudnák használni.

Nagyméretű egerek, gömbegerek, fordított egerek

A rosszabb mozgásállapotú gyermekek a számítógépeket csak speciális kiegészítők alkalmazásával tud-
ják használni. A fordított egér használata azért célszerű, mert a gyermekek érezhetik és láthatják is az 
egér mozgását, és azonosítani tudják a képernyőn az egér által létrehozott változásokat. A nagy méret 
lehetővé teszi, hogy a súlyosabban mozgáskorlátozott gyermekek is kezelni tudják azt akár az ujjaikkal, 
akár az egész tenyerükkel vagy fejpálcájukkal, esetleg a lábukkal vagy más testrészükkel. Többféle mé-
retű és felépítésű változat kapható.
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Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: hypotóniásoknak, myopatiásoknak, athetotikusoknak és spaszti-
kusoknak egyaránt, valamint kisgyermekeknek is.
Lásd még: Augmentatív kommunikációs eszközök

Kisméretű billentyűzet

A kisméretű billentyűzet a normál billentyűzet kiváltására használható. Olyan esetekben van szükség 
az alkalmazására, amikor a gyermekek a kezüket csak nagyon pici területeken tudják mozgatni, vagyis 
főleg gyenge izomtónus és progrediáló izombetegségek esetén. Kicsi billentyűzetceruza szükséges a 
használatához, mivel a betűk a billentyűzetbe be vannak süllyesztve.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: hypotóniásoknak, myopátiásoknak, DMP-seknek.
Katalógusból külföldről rendelhető meg.
Lásd még: Augmentatív kommunikációs eszközök

Nagyméretű billentyűzet

A nagyméretű billentyűzet a normál billentyűzet kiváltására használható. Olyan esetekben van szük-
ség az alkalmazására, amikor a gyermekek túlmozgásaik, fluktuáló izomtónusuk vagy tremorjuk miatt 
nehezen tudják a hagyományos billentyűzet betűit eltalálni, lenyomni vagy nyomva tartani, illetve fel-
engedni. A betűk az alaplapba kissé be vannak süllyesztve, így a gyermekek ujja nem csúszik le a be-
tűkről. Nemcsak kézzel, hanem fejpálcával, lábbal, könyökkel vagy egyéb testrésszel, eszközzel is mű-
ködtethető.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak, főként athetotikusoknak, ataxiásoknak.
Katalógusból külföldről rendelhető meg.
Lásd még: Augmentatív kommunikációs eszközök
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Műanyag billentyűzet

A műanyag billentyűzet a normál billentyűzet kiváltására használható. Olyan esetekben van szükség 
az alkalmazására, amikor a gyermekek túlmozgásaik, fluktuáló izomtónusuk vagy gyenge izomerejük 
miatt nehezen tudják a hagyományos billentyűzet betűit eltalálni, ujjaik lecsúsznak a hagyományos 
billentyűzetről, vagy becsúsznak a billentyűk közé. Alapanyaga puha műanyag, összehajtható és le-
mosható, szükség esetén fertőtleníthető. Nagyon könnyű a működtetése.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak, főként spasztikusoknak és hypotoniásoknak.
Kereskedelmi forgalomban kapható.
Lásd még: Augmentatív kommunikációs eszközök

Billentyűzetrács

A billentyűzetre helyezett, a billentyűknél kivágott plexilap fakerettel. Olyan esetekben van szükség az 
alkalmazására, amikor a gyermekek nehezen tudják a hagyományos billentyűzet betűit eltalálni, ujjaik 
lecsúsznak a hagyományos billentyűzetről, vagy becsúsznak a billentyűk közé. Könnyen tisztán tartha-
tó, lemosható.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: spasztikusoknak, athetotikusoknak és myopathiásoknak egy-
aránt.
Egyedileg megrendelhető.
Lásd még: Augmentatív kommunikációs eszközök
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Egérkiváltó

Egér helyett használható a számítógéphez. A billentyűzethez csatlakoztatva a le-fel, bal-jobb irányok 
kivitelezését segíti. Különféle szoftverek ezzel az egyszerű megoldással működtethetők.
Ajánlható súlyosan mozgáskorlátozott, beszédképtelen gyermekeknek, akik sem a nagy billentyűzetet, 
sem a nagyméretű egeret nem tudják kezelni.
Lásd még: Augmentatív kommunikációs eszközök

Billentyűzet egérkiváltó kapcsolókkal

Egér helyett használható a számítógéphez. A le-fel, bal-jobb irányok kivitelezését segíti. Kapcsoló csak 
azokhoz a billentyűzetekhez csatlakoztatható, amelyeken van ehhez kimenet.
Ajánlható súlyosan mozgáskorlátozott, beszédképtelen gyermekeknek, akik sem a nagy billentyűzetet, 
sem a nagyméretű egeret nem tudják kezelni.
Lásd még: Augmentatív kommunikációs eszközök

Kapcsolók (érintő, lap, billenő kapcsoló)
Lásd: Augmentatív kommunikációs eszközök
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Fejpálca

A felső végtagok súlyos mozgáskorlátozottsága esetén a gyermekek számára olyan kompenzáló meg-
oldásokat kell keresni, amelyek lehetővé teszik az egészséges emberek által kézzel végzett feladatok 
kivitelezését. Ennek elterjedt speciális eszköze a fejpálca. A fejre rögzítve mutatásra, kommunikátorral, 
számítógéppel való kommunikációra, abba eszközt helyezve bármilyen más feladatra használható (fes-
tés, írás, rajzolás, vágás, fűzés stb.).
Ajánlható olyan mozgáskorlátozottaknak, akik végtagjaikat nem képesek használni, de jó a fejkont-
rolljuk.
Lásd még: Augmentatív kommunikációs eszközök

4.3 Augmentatív kommunikációs eszközök
Az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy 
tartós pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek csoportja. A sérült ember nonverbális úton fejezi 
ki magát: hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek, jelnyelv és/vagy kommunikációs táblák (betűk, 
képek, rajzok, fotók, tárgyak), kommunikátorok segítségével. Minden alternatív, augmentatív kommu-
nikációs rendszer több, egyénre szabott kommunikációs eszközből áll.

Gyermekzongora (többféle)

Gyermekjáték, amelynek célja hangadás, „zene” önálló létrehozása. Billentyűk lenyomásával a kapcso-
lók, klaviatúrák, kommunikátorok használatát készítjük elő.
Ajánlható beszédképtelen gyermekek környezetismereti és kommunikációs fejlesztéséhez, értelmileg 
sérült, enyhén spasztikus, athetotikus gyermekek beszéd- és finommotorika-fejlesztéséhez.
3-4 éves kortól.
Lásd még: Fejlesztő játékok
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Kincses sziget

Gyermekjáték, amelynek használatával a hangadást, a „zene” önálló létrehozását gyakoroltatjuk. Bábuk 
helyükre illesztésével és lenyomásával, korongok lenyomásával a kapcsolók, klaviatúrák, kommunikáto-
rok használatát készítjük elő.
Ajánlható értelmileg sérült, részképességzavarral küzdő, enyhén spasztikus, athetotikus gyermekek be-
széd- és manipulációfejlesztéséhez.
Emlékezet- és hallásfejlesztés.
6-8 éves kortól, egyéni fejlesztésre.
Lásd még: Fejlesztő játékok

Bliss-jelképszótár és -jelképek

A Bliss-jelképrendszer az augmentatív kommunikációs módszerek közé sorolt, nonverbális grafikus jel-
képrendszer. A Bliss-jelképrendszerben a nyelvi elemeket a tartalommal értelemszerű összefüggésben 
lévő jelképek ábrázolják, amelyek üzenethordozóként szolgálják a beszédképtelen személy kommuni-
kációs törekvéseit.
A Bliss-jelképszótár a kommunikációhoz szükséges jelképek tára szótár formájában, abc-sorrendben.
Ajánlható beszédképtelenek számára, valamint a beszédet helyettesítő augmentatív kommunikációs 
módszereket alkalmazó pedagógusok számára kézikönyvként.
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Kommunikátorok

A kommunikátorok olyan „beszélő gépek”, amelyek a rájuk mondott szöveget érintésre, nyomásra vagy 
kapcsolók közbeiktatásával, azok megnyomására „kimondják”. A kommunikátorokra különféle képek, 
jelképek, szavak stb. kerülnek fel, a szöveget pedig a terapeuta (szülő, testvér) mondja rá. Ezt mondja 
ki a gép a képkiválasztáskor. A kommunikátoroknak több fajtája létezik. Aszerint lehet kiválasztani a 
legmegfelelőbb gépet, hogy milyen a gyermek mozgása, életkora, értelmi szintje, érdeklődése és a fej-
lesztés iránya. A mozgásukban súlyosan akadályozott fiatal kisgyermekek vagy értelmileg súlyosan sé-
rültek nagy alakú, nyomásra érzékeny, egy üzenet vagy üzenetsor küldésére alkalmas kommunikátort 
tudnak használni (Big Mac, Step-by-step). Az üzenetek száma szerint vannak továbbá 2, 4, 5, 12, 15, 26, 
32 stb. üzenetet tárolók, és olyanok, amelyek több szinten is (általában 8) képesek üzenetek tárolására. 
Azokban az esetekben, amikor a kommunikációs igény és a mozgásképesség között nagy a különbség, 
használhatók azok a gépek, amelyekhez speciális kapcsolókat lehet csatlakoztatni.
Ajánlható beszédképteleneknek és mozgáskorlátozottaknak egészen fiatal kortól.

Nagyméretű egerek
Lásd: Egyéni szükségletekhez igazodó tanulást segítő technikai eszközök

Egérkiváltók
Lásd: Egyéni szükségletekhez igazodó tanulást segítő technikai eszközök

Nagyméretű billentyűzet
Lásd: Egyéni szükségletekhez igazodó tanulást segítő technikai eszközök

Kisméretű billentyűzet
Lásd: Egyéni szükségletekhez igazodó tanulást segítő technikai eszközök

Műanyag billentyűzet
Lásd: Egyéni szükségletekhez igazodó tanulást segítő technikai eszközök

Billentyűzetrács
Lásd: Egyéni szükségletekhez igazodó tanulást segítő technikai eszközök
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Kapcsolók (érintő, lap, billenő kapcsoló)

Speciális kapcsolók, amelyeknek önmagukban nincs funkciójuk, csak valamilyen játékhoz, kommuniká-
torhoz vagy más technikai, számítástechnikai eszközhöz csatlakoztatva. A billenő kapcsoló elengedés 
után visszabillen eredeti helyzetébe. (Csengőkapcsoló is helyettesítheti.) A lapkapcsoló bekapcsolás 
után elengedve megtartja helyzetét, és csak újabb nyomásra kapcsolódik ki. Játékhoz kapcsolva előké-
szítheti a kommunikátorok használatát. A kommunikátor a kapcsoló lenyomásával (érintésével) meg-
állítható, elindítható, segítségével képek, jelképek, betűk, szótagok, szavak kiválaszthatók.
Ajánlható mozgássérülteknek, főként myopatiásoknak, spasztikusoknak, athetotikusoknak.
Lásd még: Egyéni szükségletekhez igazodó tanulást segítő technikai eszközök

PCS kommunikációs képrendszer és képszótár

Az augmentatív kommunikációs módszerek közé sorolt nonverbális grafikus képrendszer. A PCS kép-
kommunikációs rendszerben a nyelvi elemeket a tartalommal értelemszerű összefüggésben lévő képek 
ábrázolják, amelyek üzenethordozóként szolgálják a beszédképtelen személy kommunikációs törek-
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véseit. A képszótár a kommunikációhoz szükséges képek gyűjteménye, ebből kerülnek fel a képek a 
kommunikációs táblákra. CD-n is kapható.
Ajánlható beszédképtelenek számára beszédet helyettesítő augmentatív kommunikációs rendszer.
Korhatár nélkül.
Magyarországon nincs forgalmazó. Beszerezhető az USA-ból vagy megrendelhető Szlovénián keresz-
tül.

Bliss-abc
Számítógépes program súlyosan mozgáskorlátozott beszédképtelen gyermekek számára. Az olva-
sás-írás tanulását segíti. A Bliss Alapítványnál megvásárolható.

Aktop program
Számítógépes program súlyosan mozgáskorlátozott beszédképtelen gyermekek számára. Az olvasás- 
és matematikatanulás előkészítésére szolgál.
A Bliss Alapítványnál megvásárolható.



Mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez 43

5. Fejlesztő és terápiás eszközök, játékok
Ebbe az eszközcsoportba kerültek a gyermekek készségeit, képességeit fejlesztő eszközök. Legtöbbjük 
(a mozgásfejlesztő eszközök kivételével) az egészséges gyermekek számára készült, de a mozgáskorlá-
tozott gyermekek fejlesztésében is nagy jelentőségűek a sokoldalú felhasználhatóság és a könnyű ke-
zelhetőség miatt.

5.1 Mozgásfejlesztő eszközök
A mozgásnevelés a mozgásterápia eszközrendszerét integrálja a nevelés, oktatás folyamatába, és olyan 
feltételeket teremt, amelyek a korszerű rehabilitációt szolgálják. A mozgásnevelés elsődleges feladata 
a károsodott mozgás javítása, így ennek megvalósítása során alkalmazza a gyógytorna aktív és pasz-
szív eljárásait, az orvosi rehabilitációt, a fizikoterápia módszereit és eljárásait, hidroterápiát, különböző 
terápiás eljárásokat, illetve azok elemeit (pl. Bobath, Frostig, Ayres, PNF, PIR stb.), sérülésspecifikusan 
adaptált testnevelési mozgásanyagot, játékokat, sportokat, korrekciós és gyógyászati segédeszközöket, 
ergoterápiát.

Bobath-labdák

A Bobath házaspár (Karel Bobath neurológus és Berta Bobath gyógytornász) által a 40-es években ki-
dolgozott módszer a cerebralparesis mozgásterápiás eljárása. A módszer a reflexgátlásra, az izomtónus 
normalizálására épül, amely egyéb technikákkal együttesen elősegíti a fiziológiás tartást és az aktív, 
automatikus mozgásokat. A kezelés a terapeuta akcióinak és a gyermek reakcióinak vég nélküli válta-
kozása (azóta a terapeuták kidolgozták a Bobath-NDT módszert is).
Ennek a módszernek az alapeszköze a Bobath-labda, amely nagyméretű, felfújható gömb. Egyensúlyfej-
lesztésre, lazításra, reflexgátló helyzetek kialakítására és megtartására, a helyes testtartás kialakítására 
és megtartására egyaránt használható.
Jelenleg már különböző elnevezések alatt, hasonló és kicsit módosított funkciókat ellátó, különféle mé-
retű és formájú nagy labdák kaphatók kereskedelmi forgalomban is.
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Therasensory

A Bobath-labdához hasonlóan használható nagy labda, azzal a különbséggel, hogy felülete „tüskés”, így 
az érzékelést is fejleszti, a testhelyzetekről is kap szenzoros visszajelzést a használó.

Boccsa-cső

A boccsa speciális sportjáték, paralimpiai szám, különösen súlyosan sérültek részére javasolható. Játsz-
ható ülő és álló testhelyzetben, kerekesszékben és labdavezető csővel is, egyéni és páros, valamint csa-
patjáték formájában.
A boccsa-cső segítségével a boccsa-labda akkor is irányítható, ha a játékos nem képes dobni, kerekes-
székéből gurítani stb. Segítővel használható, aki a játékos utasítását követve állítja be a csövet a céllab-
da eléréséhez. A segítő a pályának háttal helyezkedik el.
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Guruló zsámoly

Olyan tornatermi eszköz, amely helyváltoztatáshoz, egyensúly- és erőfejlesztő gyakorlatokhoz, játékok-
hoz használható. Minden korosztály mozgásnevelésébe bevonható.
Olyan gyermekek részére ajánlható, akik az eszközt biztonságosan tudják használni.
Készülhet műanyagból és fából is. Méretét tekintve igen változatos lehet. Házilag is kivitelezhető.
Abban az esetben, ha a gyermek mozgásállapota miatt − csökkent izomerő, egyensúlyprobléma stb. − 
nem tudja használni a guruló zsámolyt, adaptációra van szükség a biztonság fokozása érdekében.
Testnevelési és sporteszközöket forgalmazóknál itthon is beszerezhető.

Billenő zsámoly
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A billenő zsámoly szintén a mozgásfejlesztés eszköze, de használható szabadtérben is. Egyszerre egy, két 
gyermek veheti igénybe. Alja gömbölyített, bele lehet ülni, így a működése hasonló a mérleghintához.
Átfordítva mászókaként is használható.
Anyaga lakkozott fa, így egyszerűen tisztán tartható.
Testnevelési eszközöket forgalmazó cégeknél megrendelhető.

Különféle idomok mozgásfejlesztéshez

Különböző kiszerelésben kapható mozgásfejlesztő eszközkészlet. Az egyes elemek magukban, a helyes 
testhelyzetek beállításához és megtartásához adnak segítséget. Az elemek összerakásával változatos 
akadálypályát alakíthatunk ki, amelynek segítségével fejleszthetjük a mozgás különböző területeit, a 
mozgásügyességet, izomerőt stb. A gyermekek önmagukhoz mért teljesítménye versenyszituációban 
akár mérhető is.
Elsősorban tornatermi használatra javasolt.
Anyaga erős szivacs, műanyag bevonattal. Tisztítása egyszerű.
Darabonként is megvásárolható fejlesztő játékokat forgalmazó cégeknél.
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Járókorlát járásgyakorláshoz

Ez a mozgásfejlesztő eszköz arra szolgál, hogy a gyermekek biztonságos körülmények között gyako-
rolják a járást. A két láb közti távolságot egy rúd segít megtartani. A korlátokba kapaszkodva azok a 
gyermekek is gyakorolhatják a járást, akik egyébként erre nem lennének képesek semmiféle más segéd-
eszközzel.

Váltott felületű burkolat korláttal járásgyakorláshoz, valamint lejtő-emelkedő korláttal járás-
gyakorláshoz

Váltott felületű burkolat korláttal  
járásgyakorláshoz 

Emelkedő-lejtő korláttal járásgyakorláshoz

Lépcső korláttal járásgyakorláshoz
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Ezt a mozgásfejlesztést segítő eszközt a szabadban lehet kialakítani. Lényege, hogy a gyermekek meg-
tapasztalják a különböző burkolatok közötti különbséget járás közben. A segítségként hozzárendelt 
korlát a biztonságot szolgálja. Célja az egyensúlyfejlesztés és a járás gyakoroltatása. A gyermekek így 
biztonságos körülmények között tudják gyakorolni az utcai közlekedést.

Kéz- és lábsúlypánt

Izomerő fokozására, túlmozgások csökkentésére alkalmazott eszközök. Használhatók mozgásnevelés-
nél, úszásnál és mindennapi tevékenység közben is.
Műtét utáni rehabilitáció jól bevált eszközei. Arthrogryposisos tanulók erősítésében eredményesen 
alkalmazhatók. A súlypántok víz alatti tornánál megakadályozzák a láb felkapását. Úszásoktatásnál is 
eredményesen alkalmazhatók, a már megfelelő vízbiztonsággal rendelkező gyermekek számára.
Sporteszközöket forgalmazó cégeknél, sportszerboltokban beszerezhető.

Súlymellény

Túlmozgások csökkentésére alkalmazott eszköz. Használható mozgásnevelésnél és mindennapi tevé-
kenység közben is.
Athetotikus gyermekeknél a súlymellény használata csökkenti a nagyon erős túlmozgásokat, az akarat-
tól független tónusbelövelléseket.
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Ayres-eszközök

Az Ayres-eszközök a szenzoros integrációs terápia eszközei, nem mozgáskorlátozottakra sérülésspe-
cifikusak, de eredményesen használhatók mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztésére is, főleg egyen-
súlyfejlesztésre. Társuló viselkedészavarok és tanulási zavarok esetén különösen hatékonyak. Speciális 
mozgásfejlesztő eszközöket forgalmazó cégektől beszerezhetők.

Golyófürdő

Szintén nem sérülésspecifikus eszköz, de mozgáskorlátozott, főleg halmozottan akadályozott gyerme-
kek szenzomotoros, pszichomotoros fejlesztéséhez nagyon sokféle lehetőséget nyújt. A golyófürdőben 
való játék mint szenzoros örömforrás is felbecsülhetetlen értékkel bír.
Fejlesztő játékokat forgalmazó üzletekben kapható.

Háromkerekű kerékpár
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Sok mozgáskorlátozott gyermek közlekedési eszköze, önálló helyváltoztatást tesz lehetővé. Súlyosabb 
mozgásállapotú gyermekeknél terápiás értékű eszköz, mivel egyrészt megtöri a kóros szinergizmuso-
kat, másrészt pedig a lábak mozgásának összehangolását segíti.
A legtöbb gyermeknél speciális kiegészítők alkalmazása szükséges, mint például háttámla, biztonsági 
öv, lábrögzítő stb.
Különféle méretekben sokféle változata kapható, katalógusokból megrendelhető gyógyászati segéd-
eszközöket forgalmazó cégektől.

5.2 A finommotorika fejlesztésére szolgáló eszközök
Az emberi cselekvés és ismeretszerzés alapja a felső végtagok összehangolt mozgása, a finommozgások 
megfelelő fejlettsége. A sikeres manipuláció feltételei: a kéz és ujjak ügyessége, mozgékonysága, a kéz 
izmainak, ízületeinek lazasága, a kézmozgások célpontossága, megfelelő izomerő és annak szabályozá-
sa, az ujjak tapintási érzékenysége, kialakult dominancia és koordináció a két kéz, a hüvelykujj és a többi 
ujj között, valamint a szem- és kézmozgások között.
Az itt megjelenített eszközökkel történő gyakorlás ezeket a készségeket, képességeket tréningezi. A 
játékok színesek, nagyméretűek, mozgáskorlátozott gyermekek is jól meg tudják fogni őket, és többsé-
gük könnyen tisztán tartható, lemosható.

Csipeszek (többféle)
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Nagyméretű, színes, különféle formájú műanyag csipeszek, amelyek könnyen szétnyithatók és felcsíp-
tethetők különféle alaplapokra. A csipeszeket fel kell csíptetni adott helyre, a feladatnak megfelelően. 
Ez ügyesíti a kézmozgást, és helyettesítheti vagy kiegészítheti a szóban történő válaszadást is.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: enyhén spasztikus, athetotikus és értelmileg sérült, illetve lokális 
részképességzavarral küzdő gyermekeknél a beszéd és finommotorika fejlesztéséhez. Színek gyakorlá-
sához és munkatevékenység-foglalkozásokra is ajánlott. Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
4 éves kortól.
Kereskedelmi forgalomban kapható, fejlesztő játékokat árusító boltokban megvásárolható.
Lásd még: Fejlesztő játékok

CLIPSO – csipesz a kézben
Lásd: Fejlesztő játékok

Fagyöngyök (különböző méretű és színű)

Nagyméretű színes, különféle formájú fagyöngyök, amelyeket válogatni lehet, és fel lehet fűzni kü-
lönböző alapokra (zsinór, hurkapálcika stb.). Ez történhet különböző szempontok (szín, forma, méret) 
szerint vagy anélkül.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: enyhén spasztikus, athetotikus és értelmileg sérült, illetve részké-
pességzavarral küzdő gyermekeknél a finommotorika és szem-kéz koordináció fejlesztéséhez. Szín és 
méret gyakorlásához. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz. Munkatevékenység-foglalkozásokra is.
5-6 éves kortól.
Kereskedelmi forgalomban kapható, fejlesztő játékokat árusító boltokban megvásárolható.
Lásd még: Fejlesztő játékok
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RING

Kör alakú, nagy lyukú, fa alaplapból és nagyméretű gyönggyel végződő vastag, színes fűzőből álló játék. 
Feladat a színes fűzők befűzése a lyukakba szabályok szerint vagy anélkül.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: enyhén spasztikus, athetotikus és értelmileg sérült, illetve részké-
pességzavarral küzdő gyermekeknél a finommotorika és szem-kéz koordináció fejlesztéséhez.
Önkiszolgálás elősegítéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz. Munkatevékenység-foglalkozások-
ra is.
6 éves kortól.
Kereskedelmi forgalomban kapható, fejlesztő játékokat árusító boltokban megvásárolható.
Lásd még: Fejlesztő játékok

Formák és színek

Különböző színű és formájú műanyag lapocskákat kell válogatni és felfűzni megadott szempontok sze-
rint.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
me kek fejlesztéséhez egyaránt. Matematika oktatásához, finommotorika és szem-kéz koordináció 
fejlesztésé hez.
5–11 éves korig.



Mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez 53

Fűzőcske

Nagyméretű színes, különféle formájú fa, filc vagy műanyag kilyukasztott alaplapokon zsinór átvezeté-
se kezdetben csak véletlenszerűen, később meghatározott sorrendben, meghatározott módon.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: enyhén spasztikus, athetotikus és értelmileg sérült, illetve részké-
pességzavarral küzdő gyermekeknél a finommotorika és szem-kéz koordináció fejlesztéséhez.
Önkiszolgálás elősegítéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz. Munkatevékenység-órára is.
6 éves kortól.
Kereskedelmi forgalomban kapható, fejlesztő játékokat árusító boltokban megvásárolható.
Lásd még: Fejlesztő játékok

Hengerek zsinóron

Feladat: Színes, műanyag hengerek felfűzése vastag zsinórra, megadott szempont szerint vagy anélkül.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: enyhén spasztikus, athetotikus és értelmileg sérült, illetve részké-
pességzavarral küzdő gyermekeknél a finommotorika és szem-kéz koordináció fejlesztéséhez. Egyéni és 
csoportos foglalkozásokhoz. Munkatevékenység-órára is.
5-6 éves kortól.
Kereskedelmi forgalomban kapható, fejlesztő játékokat árusító boltokban megvásárolható.
Lásd még: Fejlesztő játékok

Marokfogós zsírkréta
Lásd: Taneszközök, tanulást segítő eszközök
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Montessori-torony és -edény (többféle)

A Montessori-tornyoknak és -edényeknek számtalan fából vagy műanyagból készült változata ismert, 
amelyek egymásra vagy egymásba illeszthetők, nagyság szerint. A korongokat csökkenő méret szerinti 
sorrendben kell felrakni a rögzített rúdra. Ha nem eltérő méretűek, akkor a rudak száma, magassága, 
illetve a korongokban lévő lyukak számacsökken felfelé haladva. Ezt nehezebb összerakni.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: enyhén spasztikus, athetotikus és értelmileg sérült, illetve részké-
pességzavarral küzdő gyermekeknél a finommotorika és szem-kéz koordináció fejlesztéséhez. Szín és 
méret gyakorlásához, egyeztetéséhez, megnevezéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.
6 éves kortól, egyéni foglalkozásra.

MOSEFLORE virágmozaik

Nagyméretű, színes műanyag virágokból és gombos alaplapból álló játék. Feladat a virágok felhelyezése 
az alaplapra. Kezdetben és kicsiknek szabályok nélkül, később szabályok szerinti sorozatok vagy minták 
kirakása is lehet a feladat. A gombokra könnyű felhelyezni a virágokat, és azok rajta is maradnak.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: spasztikus, athetotikus, myopathiás és értelmileg sérült, illetve 
részképességzavarral küzdő gyermekeknél a finommotorika és szem-kéz koordináció fejlesztéséhez. 
Szín és szerialitás gyakorlásához. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz. Munkatevékenység-foglalko-
zásokra is.
5 éves kortól.
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MULTIFORMES formakincstár

Különböző formájú, színes műanyag lyukas lapokból és alaplapra rögzített különböző keresztmetszetű 
tartórudakból álló játék. A feladat a lyukas lapok egyeztetése és felrakása a megfelelő tartórudakra.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: enyhén spasztikus, athetotikus és értelmileg sérült, illetve lokális 
részképességzavarral küzdő gyermekek finommotorika és szem-kéz koordináció fejlesztéséhez, a ma-
tematika oktatásához, egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.
Kereskedelmi forgalomban kapható, fejlesztő játékokat árusító boltokban megvásárolható.
Lásd még: Fejlesztő játékok
6 éves kortól.

PICASCO mozaikjáték

Különböző formájú színes lyukacsos műanyag lapocskákból és tüskés, műanyag alaplapból álló játék. 
Feladat a különféle ábrák másolása, kirakása különböző színű és formájú lapocskákból és rögzítése az 
alaplapra.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: spasztikus, athetotikus és értelmileg sérült, illetve lokális részké-
pességzavarral küzdő gyermekeknél a finommotorika és szem-kéz koordináció fejlesztéséhez, minták 
másolásához, színek egyeztetéséhez, felismeréséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.
Kereskedelmi forgalomban kapható, fejlesztő játékokat árusító boltokban megvásárolható.
Lásd még: Fejlesztő játékok
5 éves kortól.
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SCRIBI

Kanyargós utakat ábrázoló, lyukas alaplapokból és golyóból álló játék. Feladat a mintás alaplapokon 
előre kijelölt útvonalon a golyó vezetése úgy, hogy a lyukakba ne essen bele. Célja az írásmozgások elő-
készítése, gyakoroltatása.
Ajánlható mozgáskorlátozottaknak: enyhe spasztikus, athetotikus részképességzavarral küzdő gyer-
mekeknél a finommotorika és szem-kéz koordináció fejlesztéséhez, írás-előkészítéséhez. Egyéni és cso-
portos foglalkozásokhoz.
Kereskedelmi forgalomban kapható, fejlesztő játékokat árusító boltokban megvásárolható.
Lásd még: Fejlesztő játékok
5 éves kortól.

GRIPPY tapintási játék

Lyukas fa alaplapból és különböző mintázatú dugópárokból álló fejlesztő játék. Feladat az alaplapból 
kivehető különféle dugók egyeztetése, párokba rendezése bekötött szemmel, tapintás segítségével.
Ajánlható spasztikus és athetotikus, részképességzavarral küzdő gyermekeknél a szem-kéz koordináció 
és finommotorika fejlesztéséhez. Tapintási érzékelés fejlesztéséhez.
5 éves kortól.



Mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez 57

5.3 Fejlesztőjátékok
A fejlesztőjátékok a mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztésében nagyon fontos szerephez jutnak. 
Moz gáskorlátozottságuk miatt ugyanis a gyermekek életéből gyakran hiányoznak azok a tapasztalat-
szerzési lehetőségek, amelyek az egészséges kisgyermekek számára természetesek. A fejlesztőjátékok 
segítik a hiányzó tapasztalatok játékos megszerzését. Fejlesztik a szenzoros, motoros és pszichomoto-
ros funkciókat, a kommunikációt és szocializációt. Ismereteket is közvetítenek játékos formában. Ezek 
a játékok az összes kisgyermek számára készültek, nem sérülésspecifikusak. Használatuk során azon-
ban a mozgáskorlátozott gyermekek az egészségesektől eltérő feladatokat is végezhetnek velük. Az 
itt ismertetett játékok színesek, figyelemfelkeltők, nagyméretűek, a mozgáskorlátozottak számára is 
könnyen kezelhetők. Esztétikusak, anyaguk fa, műanyag esetleg vastagabb karton, ami lehetővé teszi a 
könnyű tisztántartást. A fejlesztőjátékokról egyenként csak a legszükségesebb információkat közöljük.
Kereskedelmi forgalomban kaphatók, fejlesztőjátékokat árusító boltokban megvásárolhatók.

Állatkombináló kirakó

Feladat: Állatok kettévágott képeit kell összeilleszteni.
Ajánlható mozgáskorlátozott és beszédképtelen gyermekek számára. A környezetismeret tanításához 
és kommunikációfejlesztéshez.
6 éves kortól.

Állatok és kicsinyeik
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Feladat: Meg kell keresni és összeilleszteni a felnőtt állatokhoz tartozó kicsinyeiket. Nagyméretű, két 
részből álló puzzle.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, a finommotorika fejlesztéséhez és környezetisme-
ret tanításához is. Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
5 éves kortól.

Az én kártyáim

Feladat: Beszélgetés a képekről, csoportosítás, főfogalom alá rendelés, összeillesztés.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez és a környezetismeret tanításához is. Szenzoros afá-
ziás gyermekek teljes körű fejlesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
5 éves kortól.

Az én vidám egyszeregy játékom

Feladat: A szorzótábla gyakorlása.
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Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez és a matematika tanításához is. Egyéni és csoportos 
foglalkozásokra.
9-10 éves kortól.

Bevásárlójáték

Feladat: Mennyiségek, számok egyeztetése.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, a környezetismeret és a matematika tanításához is. 
Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
7 éves kortól.

CLIPSO – csipesz a kézben

Feladat: Képegyeztetés, színegyeztetés, formaegyeztetés megjelölése csiptetővel.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, a finommotorika fejlesztéséhez és a környezetis-
meret tanításához is. Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
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6 éves kortól.
Lásd még: A finommotorika fejlesztése

Csiga-biga rajta

Feladat: Társasjáték színdobókockával. A nagyméretű csigákat a súlyosabb mozgásállapotú gyermekek 
is tudják csúsztatni az alaplapon.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, a finommotorika fejlesztéséhez, valamint az anya-
nyelv és a matematika tanításához is. Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
5 éves kortól.

Differix

Feladat: Differenciálás változó nehézségű, apró eltéréseket tartalmazó képekkel. Képegyeztetések, me-
móriajáték.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, a finommotorika fejlesztéséhez. Egyéni és csopor-
tos foglalkozásokra.
6-8 éves kortól.
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Évszakkirakó

Feladat: Évszakokat ábrázoló, szétvágott képek összerakása.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, a környezetismeret tantárgy tanításához, kommu-
nikációfejlesztéshez. Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
6 éves kortól.

Évszaklottó

Feladat: Az évszakoknak megfelelő képek kiválasztása, hozzárendelése az alapképhez.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, kommunikációfejlesztéshez, a környezetismeret 
tantárgy tanításához. Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
5 éves kortól.
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FORMIX

Feladat: Formák, színek egyeztetése, kiválasztása, megnevezése kisméretű rulett társasjáték formájá-
ban.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A figyelem, beszéd, szem-kéz koordináció fejlesztéséhez.
6–10 éves korig.

FRUTTY gyümölcsök

Feladat: Képlottó, képegyeztetés vagy memóriajátékként való használat.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Kulturális és földrajzi ismeretek bővítéséhez.
9 éves kortól.

Grimasz
Feladat: Érzelmek kifejezése utánzással, kiegészítő eszközökkel, képekkel, képkiválasztással.
Ajánlható beszédképtelen gyermekek kommunikációfejlesztésének előkészítéséhez.
5 éves kortól.
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Időrendi sorozatkirakó

Feladat: Képek sorba rendezése időrendi sorrendben.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszéd-, megfigyelőképesség, időbeli tájékozódás és finommotorika 
fejlesztéséhez.
5–10 éves korig.

Ismered a fát?

Feladat: Az adott fafajtáknak megfelelő alapképekhez tartozó kis képek (levél, virág, termés, stb.) ki-
választása.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, a környezetismeret oktatásához. Egyéni és csopor-
tos foglalkozásokra.
6-8 éves kortól.
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Itt lakom én

Feladat: Képegyeztetések, beszélgetés a képekről.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, a környezetismeret és kommunikáció oktatásához. 
Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
6 éves kortól.

Játékház

Feladat: Társasjáték, képegyeztetések.
Mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyermekek fejlesz-
téséhez egyaránt ajánljuk. A beszéd, a megfigyelőképesség, valamint a kommunikáció fejlesztéséhez. 
Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
7–15 éves korig.
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Kicsitől a nagyig

Feladat: Kivágott képek nagyság szerinti sorba rendezése, a negatív alaplapba történő visszahelyezése.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A környezetismeret, matematika tanításához, a finommotorika fejlesz-
téséhez.
5–10 éves korig.

Közlekedési kirakó fából

Feladat: Közlekedést ábrázoló alaplapból kivágott ábrákat kell a negatívjába visszailleszteni.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyerme-
kek fejlesztéséhez egyaránt. A beszéd- és a környezetismeret tanításához, a finommotorika és szem-kéz 
koordináció fejlesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.
6-8 éves kortól.
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KIKO – Évszakok

Feladat: Az évszakoknak megfelelő történéseket ábrázoló képek sorba rendezése időrendi sorrend-
ben.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A logikus gondolkodás, sorrendiség, szerialitás fejlesztéséhez.
6 éves kortól.

Találd meg az ikreket!

Feladat: Párosítani a teljesen egyforma bohócokat.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A vizuális differenciálás fejlesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozá-
sokhoz.
6-8 éves kortól.
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LEGUMO – Zöldségek

Feladat: Képegyeztetés, képlottó vagy memóriajáték.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Kulturális és földrajzi ismeretek bővítéséhez.
8 éves kortól.

LOGITAB

Feladat: Ábrák kiválasztása a megadott változók szerint, a változásnál két szempont együttes figyelem-
bevételével.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A figyelem, beszéd, finommotorika fejlesztéséhez.
6–12 éves korig.

LOTOGYM – Tornalottó
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Feladat: Képegyeztetés, képlottó, memóriajáték, térbeli irányok gyakorlása.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, diszlexiaprevencióhoz, -reedukációhoz.
6 éves kortól.

Macis fapuzzle, öltöztetős

Feladat: Öltöztetőjáték a megfelelő ábrák kiválasztásával, saját negatívjukba történő visszahelyezésé-
vel.
Ajánlható beszédképtelen gyermekek környezetismeret-tanításához és kommunikációfejlesztéséhez.
Értelmileg sérült, enyhén spasztikus, athetotikus gyermekeknél a beszéd és finommotorika fejlesztésé-
re.
5-6 éves kortól.

MEMOLUD memóriajáték

Feladat: Memóriajáték kis fogantyús fedőlapokkal.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztésre, a figyelem, megfigyelőképesség és emlékezet fejlesz-
tésére, a környezetismeret oktatásához. Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
Korhatár nélkül.
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Memory

Feladat: Memóriajáték.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztésre, a figyelem, megfigyelőképesség és emlékezet fejlesz-
tésére, a környezetismeret oktatásához. Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
5 éves kortól.

Mi a párja?

Feladat: Nagyméretű, két darabból álló puzzle-összerakók.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A beszéd- és környezetismeret tanításához, kommunikációfejlesztéshez 
és a finommotorika fejlesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.
5 éves kortól.
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Mi leszek, ha nagy leszek?

Feladat: Nagyméretű, két darabból álló puzzle-összerakók a foglalkozások és jellemző eszközeik gya-
korlásához.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A beszéd- és környezetismeret tanításához, kommunikációfejlesztéshez 
és a finommotorika fejlesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.
6 éves kortól.

Mit rejt a kép?

Feladat: Állatok és élőhelyük egyeztetése, kivágott alaplapba az állatokra az élőhelyet ábrázoló fedőlap 
visszahelyezése.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyerme-
kek fejlesztéséhez egyaránt. A beszéd- és környezetismeret tanításához, kommunikációfejlesztéshez, a 
figyelem, emlékezet és finommotorika fejlesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.
5–10 éves korig.
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NANU

Feladat: Egyszerű memóriajáték.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztésre, a figyelem, megfigyelőképesség és emlékezet fejlesz-
tésére, a környezetismeret oktatásához. Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
6-8 éves kortól.

Óra cserélhető számokkal

Feladat: A számok felhelyezése a megfelelő helyre, a mutatók beállítása.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Időmérés tanításához.
11 éves kortól.
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ORDIMA kirakó – Érzelmek

Feladat: Puzzle-összerakók.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A beszéd- és környezetismeret tanításához, kommunikációfejlesztéshez 
és a finommotorika fejlesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.
5 éves kortól.

ORDIMA kirakó – Háziállatok

Feladat: Puzzle-összerakók.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A beszéd- és környezetismeret tanításához, kommunikációfejlesztéshez 
és a finommotorika fejlesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.
5–12 éves korig.
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ORDIMA kirakó – Jó étvágyat!

Feladat: Puzzle-összerakók.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A beszéd- és környezetismeret tanításához, kommunikációfejlesztéshez 
és a finommotorika fejlesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.
Bármely korcsoport részére.

ORDIMA kirakó – Otthon

Feladatok: Puzzle-összerakók.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A beszéd- és környezetismeret tanításához, kommunikációfejlesztéshez 
és a finommotorika fejlesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz.
5 éves kortól.

POLYCASES térbeli memóriajáték

Feladat: Memóriajáték fogantyús fedőlapocskákkal.
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Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A figyelem, megfigyelőképesség és emlékezet fejlesztésére, a kommuni-
kációfejlesztés előkészítésére. Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
5 éves kortól.

QUANTY – Mennyiségek 1–5-ig

Feladat: Számok, számképek, rajzok, mennyiségek egyeztetése 1–5-ig.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Mennyiségfogalmak kialakításához.
5 éves kortól.

QUIPS

Feladat: Szín és mennyiség egyeztetése, dobás szín- és számképdobókockával.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A beszéd- és finommotorika fejlesztéséhez, a matematika oktatásához. 
Egyéni és csoportos foglalkozásokra.
6-7 éves kortól.
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QUIZ Mókás testbeszéd

Feladat: El kell játszani, amit a kártyán látunk, és másoknak ki kell találni, mit játszunk el, vagy elmon-
dani, amit a kép ábrázol.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A megfigyelés, utánzás, kommunikáció fejlesztéséhez.
6 éves kortól.

RONDOSOL körkörös állatkirakó

Feladat: Formaegyeztetés, nagyméretű kör alakú alaplapon a kivágott ábrák visszaillesztése a negatív-
jukba.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A térbeli megfigyelőképesség, térbeli viszonyok gyakorlásához, forma-
ismeret és a finommotorika fejlesztéséhez.
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SERIANT – 1

Feladat: Szín, forma, méret tanítása, gyakorlása.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A matematika oktatásához.
10 éves kortól.

SERPA matekkígyó

Feladat: Mennyiség, számkép, számjegy egyeztetése, számsorok kirakása 10-es körben.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A matematika oktatásához.
6 éves kortól.
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SOLARIS

Feladat: Időmérés, óra gyakorlása.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A matematika oktatásához; időmérés, a környezetismeret tanításához.
11 éves kortól.

Számolólottó

Feladat: Mennyiség, számkép, számjegy egyeztetése.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A matematika oktatásához.
6–10 éves korig.
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Szín- és számolólottó

Feladat: Egyszerű matematikai feladatok gyakorlása számok, műveleti jelek, mennyiségek, számképek 
segítségével.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A matematika oktatásához.
6 éves kortól.

Szín-, számoló és szortírozó készlet

Feladat: Társasjátékszerűen szín- és számképdobókockával színek és mennyiségek egyeztetése.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A szín-, számfogalom, a finommotorika és a szem-kéz koordináció fej-
lesztéséhez.
5 éves kortól.
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Színek és formák

Feladat: Színegyeztetés, formaegyeztetés, képkiegészítés. Különféle képeken elrejtett ábrák között fel-
ismerésük, a kivágott forma megkeresése, visszaillesztése a negatívjába.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, a környezetismeret, matematika oktatásához.
6 éves kortól.

Színszortírozó feladat

Feladat: Gyöngyfűzés szín- és formadobókocka segítségével kialakított szabályok alapján.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A matematika, környezetismeret, magyar tantárgy oktatásához, a fi-
nommotorika fejlesztéséhez.
5–12 éves korig.
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Tik-Tak

Feladat: Az időmérés, óra gyakorlása.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A beszéd- és környezetismeret, időmérés oktatásához. Egyéni és cso-
portos foglalkozásokon.
6-8 éves kortól.

TIPP – Színek és formák

Feladat: Színegyeztetés, formaegyeztetés a kirakott mintának megfelelő sorrendben.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A szín-, formaismeret, osztályozás, megfigyelőképesség, finommotorika 
fejlesztéséhez.
5 éves kortól.
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TOURNICUB forgó kockakirakó

Feladat: Az oszlopok forgatásával ábrák kirakása.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. A finommotorika, a szem-kéz koordináció, a beszéd fejlesztéséhez.
5–12 éves korig.

Vadállatok

Feladat: Vadon élő madarak képeihez tartozó kis kiegészítő képek megkeresése, beszélgetés.
Ajánlható mozgáskorlátozott, értelmileg sérült, illetve lokális részképességzavarral küzdő gyermekek 
beszédfejlesztéséhez, a környezetismeret oktatásához. Beszédképtelen gyermekek kommunikációfej-
lesztéséhez. Egyéni és csoportos foglalkozásokhoz, óratervi órákhoz.
7 éves kortól.
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Várj és figyelj!

Feladat: Közlekedési társasjáték.
Ajánlható mozgáskorlátozott, beszédképtelen, értelmileg sérült, illetve lokális részképességzavarral 
küzdő gyermekek beszédfejlesztéséhez, a környezetismeret oktatásához. Egyéni és csoportos foglalko-
zásokhoz, óratervi órákhoz.
2-4 éves kortól.

Zoo MixMax

Feladat: Szétvágott állatképek összeillesztése.
Ajánlható mozgáskorlátozott, részképességzavarral küzdő, beszédképtelen és értelmileg sérült gyer-
mekek fejlesztéséhez egyaránt. Beszédfejlesztéshez, a környezetismeret, matematika tanításához. Egyé-
ni és csoportos foglalkozásokra.
6 éves kortól.
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6. Az önkiszolgálást segítő eszközök
Az önkiszolgálást segítő eszközök listája igen hosszú. Szinte mindennapi rutintevékenységet lehet esz-
közökkel segíteni. Az alábbi tevékenységcsoportok és eszközök ismertetése során nem törekedhettünk 
teljességre, csupán támpontokat és ötleteket kívántunk adni. Ez az a kategória, amelybe minden meg-
oldás, anyag, adaptáció „belefér”, amely az érintett személy számára megfelel.
Az eszközök kiválasztását mindig a gyermek mozgásállapota határozza meg. A kiválasztott eszközök 
használatát megfelelő előkészítés után együtt kell megtanulni, majd gyakorolni. Fontos szempont, 
hogy ne „gépesítsük” túl a gyermeket, amire képes, azt eszköz nélkül végezze el.
A képeken megjelenő eszközöket az OEP nem támogatja, csupán a nagyobb értékű eszközökhöz igé-
nyelhető hozzájárulás, egyéni elbírálás alapján.
Az önkiszolgálást segítő eszközök nagy része gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégeknél be-
szerezhető.

6.1 Testápolás
Ide tartozik a fésülködés, körömápolás, bőrápolás, hajápolás stb. Ezeknek a tevékenységeknek a meg-
segítésére nagyon sok eszköz létezik.

Nyeles mosdókesztyű
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Nyeles kefe, fésű

Nyeles tisztálkodási eszközök
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Tapadókorongos kefe

6.2 Szájhigiénia

Ezalatt a szájápolást, fogmosást stb. értjük. Gyakran elegendő segítséget jelenthet egy egyszerű elekt-
romos fogkefe vagy rögzített fogkefe használata.

6.3 Fürdés, zuhanyozás

Kádlift
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Betegemelő

Mennyezeti emelő

Ebben a feladatkörben a megfelelő testhelyzet felvételére, a szappanozás, a leöblítés stb. megoldására 
kell törekedni.
A kádlift olyan eszköz, amelynek segítségével a mozgáskorlátozott gyermeket a kádba könnyen be, il-
letve ki lehet emelni, vagy akár ennek segítségével önállóan is ki- és beszállhat. Vannak elektromos és 
víznyomással működő emelők, liftek. Az egyes típusok közös jellemzője a könnyű tisztíthatóság, ami a 
higiénia alapfeltétele. A betegemelők sok egyéb segítő funkcióra is használhatók.
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6.4 Toaletthigiénia
Ide soroljuk a toaletten való megülést, testhelyzet-változtatást, öltözést-vetkőzést stb.
A WC-rátét segítségével a gyermek stabil helyzetben tud ülni, így biztonságban érezheti magát:

Központi idegrendszeri sérült gyermekek gyakran küzdenek vizelet- és székletürítési gondokkal, gyak-
ran több időre, nagyobb biztonságra van szükségük. Ehhez járulnak hozzá a különféle rátétek, bizton-
sági rögzítések.
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6.5 Öltözködés
Fontos a megfelelő ruházat kiválasztása, a vetkőzés és öltözés helyes sorrendjének megtanulása, a ru-
hák, cipők felvétele, rögzítése stb.

6.6 Táplálkozás
Ebben a tevékenységi körben az evés, ivás tágabb értelemben jelenik meg. A leggyakoribb probléma az 
étel és ital szájhoz vitele. Ezen többféle speciális evőeszközzel, pohárral lehet segíteni.

Tányérok

Speciális tányér

Tapadó tányér

Tányérrátét (perem)



Mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez 89

A speciális tányérok alkalmazásának célja, hogy kanalazáskor az étel ne menjen a tányér peremén kí-
vülre (és a kanálban is maradjon étel). Ehhez különböző megoldásokat alkalmaznak a gyártók. Vannak 
ovális, egyik oldalukon mélyebb tányérok, vannak olyan tányérok, amelyeknek egyik oldalán magasabb 
a perem, s az alján tapadó csík található. Kaphatók olyan peremek (rátétek) is, amelyeket a normál tá-
nyérokra illesztve megakadályozhatjuk az étel kilökését a tányérból.

Poharak

Az önálló ivás segítésére a speciális, kétfülű poharak a legalkalmasabbak, vagy a talpa fölött marokra 
fogható poharak.
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Ivásterápiához puha műanyag, összenyomható poharakat használjunk, amelyeket szükség esetén az 
orrnál ki lehet vágni, így a gyermeknek nem kell iváskor a fejét hátra hajtani. Ezzel segítjük a helyes nye-
lés kialakulását, és akár baleseteket is megelőzhetünk.

Evőeszközök
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Az önálló étkezés tanulásához gyakran van szükség speciális evőeszközök használatára is. Ezek lehetnek 
vastag markolatú, hajlított nyelű jobbkezes és balkezes kanalak.
Evésterápiához 2 méretben kapható, egyenes szárú, kicsi fejű műanyag kanalakat használunk. Ettől a 
gyermekek nem öklendeznek, s az ajkak összezárása után a szájból könnyen kivehetők.

„Etető” gép
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Amennyiben a speciális megsegítésekkel sem tudjuk elérni az önálló étkezést, a NeaterEater nevű ete-
tőkészülék megoldást jelenthet. A készülék négy típusa négy mozgásprobléma megsegítését célozza: 
az erős túlmozgás leküzdése, a kis mozgásterjedelem, a felső végtag teljes vagy részleges hiánya, a kéz 
mozgásának pótlása elektromos irányítás segítségével. A különböző kiegészítőkkel – mint pohártartó, 
speciális pohár, szendvicstartó stb. – még több funkció ellátására alkalmas az etetőkészülék.

6.7 Háztartási tevékenységek
Ide soroljuk a ruházat gondozását (mosás, vasalás, szárítás stb.), a takarítást, főzést, mosogatást, be-
vásárlást stb. Ezek megsegítéséhez adunk néhány ötletet képek segítségével.

Elektromos kés Elektromos konzervnyitó

Rögzíthető mosogatókefe Rögzíthető hámozó
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Szeletelő Teáskanna-rögzítő

Tárgytámaszték Szűrőrátét

Kihúzható asztallap Hajlított, vastag nyelű eszközök
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Hajlított, vastag nyelű eszközök Tapadókorongos tárgyrögzítő

Tapadókorongos tárgyrögzítő Tapadókorongos tárgyrögzítő

Tapadókorongos tárgyrögzítő Tapadókorongos tárgyrögzítő
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Fogást segítő eszközök

Nyeles vízcsapnyitó Tapadókorongos tárgyrögzítő

Tapadókorongos tárgyrögzítő Tapadókorongos tárgyrögzítő

Szivacs nyélvastagítók Nyeles tetőnyitó
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Nyeles vízcsapnyitó

Olyan eszközkiegészítők, amelyek a hagyományos manipulációs eszközök megfogását, megtartását te-
szik lehetővé abban az esetben, ha a gyermek erre önállóan nem, illetve csak részben képes.
Készülhetnek műanyagból, fából, gumiból vagy egyéb anyagból is.

6.8 Tanulási tevékenységeket segítő eszközök
Ide azok az eszközök tartoznak, amelyek segítik a tanórai munkában való részvételt, a lehető legön-
állóbb munkavégzést.
Lásd: Taneszközök, tanulást segítő eszközök

6.9 Játék- és szabadidős tevékenységeket segítő eszközök
A gyermekek legfontosabb tanulási folyamatai játékosan vagy játék közben mennek végbe. Már az 
előzőekben ismertettünk olyan eszközöket, amelyek a szabadidő eltöltésében hasznosak lehetnek a 
mozgáskorlátozott gyermekek számára. (Lásd: Fejlesztő játékok és A finommotorika fejlesztésére szol-
gáló eszközök.)
Ide sorolható minden olyan megsegítő, kiegészítő eszköz, amelynek segítségével a gyermekek a külön-
féle játékokat használni tudják.
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