
MINDEN, AMIT A CSECSEMŐK FEJLŐDÉSÉRŐL
ÉS A KORAI FEJLESZTÉS TERÁPIÁS 

MÓDSZEREIRŐL 
ÉRDEMES TUDNI



ELŐADÁS FŐBB TÉMÁI:

❖Csecsemők normál mozgásfejlődésének bemutatása

❖Leggyakrabban előforduló differenciák a fejlődésben; hogyan 
tudjuk      könnyen felismerni az eltéréseket

❖Alkalmazott terápiás módszerek rövid bemutatása



CSECSEMŐ FEJLŐDÉSI MENETE 1-1,5 ÉVES KORIG

❖Miért fontos, hogy tisztában legyünk ezekkel a mérföldkövekkel?

❖Csecsemők mozgásfejlődésének elemei:

- meghatározott sorrendben követik egymást

- nem cserélhetők fel az egyes mozgásminták

- az elemek nem kihagyhatóak

Fejemelés Fordulás Kúszás Mászás Állás
Járás



CSECSEMŐ FEJLŐDÉSE, ELTÉRÉSEK 2-3 HÓNAP

❖2-3 hó: fejemelés, alkartámasz

Figyelni: Fejét nem emeli, nem tartja, mindig csak egy irányba néz, erősen 
ökölbe szorított kéz

❖3. hónap: elkezdenek leépülni a csecsemőreflexek

Figyelni: Nem szeret hason, tenyere zárt, irritábilis, nem fog tárgyat

❖4-5. hónap: megindul a fordulás

Figyelni: Ökölben van a kéz, Forduláskor egyik kéz beragad, 

tónustalan izmok, lábak nyújtva, kifordulnak, 

hason fekve repülőzik!!!



CSECSEMŐ FEJLŐDÉSE, ELTÉRÉSEK 6-10 HÓNAP

❖6-7. hónap: elkezd kúszni (dyslexia, dysgraphia !!!)

Figyelni: Hason repülőzik, nem fordul mindkét irányba, aszimmetrikus 
kúszás, hátán közlekedik

❖8-9.hónap: négykézlábra áll és hintázik

Figyelni: Kúszásnál 2 kézzel húzza magát, nem szimmetrikus kúszás, 
nincs meg a négykézlábra állás, kezeivel csak alkartámaszon stabil, nincs 
tenyértámasz

❖9-10.hónap: elkezd mászni, ülni (stabil hátizomzat)

Figyelni: Nem mászik, nem ül



CSECSEMŐ FEJLŐDÉSE, ELTÉRÉSEK 11-18 HÓNAP

❖11-12. hónap: feláll kapaszkodva lépeget

Figyelni: Lábujjhegyen áll

❖12-18. hónap: önállóan jár (elesés után egyedül, kapaszkodás nélkül 

feláll és tovább jár)



MÓDSZEREK A KORAI FEJLESZTÉSBEN

❖Babamasszázs

❖Babaúszás

❖Dévény-terápia

❖Gyógytorna-korai 
fejlesztés



BABAMASSZÁZS

❖Feszes izomtónus esetén (ökölbe szorított kezek, hajlított láb, ferde 
fejtartás) tónus oldása

❖Egészséges babáknál is alkalmazható

❖Szülő-gyermek kapcsolat erősítése

❖Apai kötődés erősítése

❖Pozitív inger a babáknak (testkontaktus)

❖Testtudatosítás

❖Hasfájás elkerülése, bélmozgás támogatása-serkentése



BABAÚSZÁS

❖A víz, mint közeg (inger)

❖Nyugtató környezet

❖Mozgáskoordináció fejlesztése, izomzat erősítése, alkalmazkodás

❖Búvárreflex kialakulása

❖3 hónapos kortól  

❖Családi program, együtt töltött idő



DÉVÉNY SPECIÁLIS MANUÁLIS TECHNIKA- GIMNASZTIKA 
MÓDSZER (DSGM)

❖Masszázstól eltérő kézzel végzett lágyrész technika (izom-ínkezelés)

❖Izomrövidülések helyrehozatala a célja, idegrendszer ingerlése 

❖Direkt, erőteljes módszer

❖Központi idegrendszeri sérüléssel született gyermekek kezelésére 

fejlesztették ki 

❖Csecsemőknek gyakran fájdalmas az ingerhasználat

❖Más módszerek együttes alkalmazását ellenzik



GYÓGYTORNA CSECSEMŐKNÉL, KORAI FEJLESZTÉS

❖Szomatopedagógusok, gyógytornászok végzik

❖Komplex, összetett módszer (Katona-módszer, masszázs, lágyrész 

kezelés, szenzoros integráció)

❖Több elem ötvözése egyidejűleg

❖Mozgásos, kognitív fejlesztés (mondókázás, fejlesztő játékok 

alkalmazása)

❖Csoportos és egyéni terápia



ÉSZREVÉTEL 

GYORS INTERAKCIÓ

MEGFELELŐ TERÁPIA

TELJES „REHABILITÁCIÓ”



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !
Ország-Sugár Regina

Gyógytornász

Okleveles fizioterapeuta


