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Az "okosító foglalkozások alatti megfigyeléseim leírását az anya kérésére foglalom össze. 

Bálint viselkedése a foglalkozások alatt változó. Együttmőködése nagymértékben fii g attól, 
hogy mennyire fáradt, illetve hogy milyen ingereket kínálok fel számára (vannak kedvenc 
játékai, eszközei.) 
Reakciói: 
Akusztikus ingerekre: szereti a hangszerek hangját, kérésre már mindkét kezével 
megszólaltatja a szélcsengıt. A fémes hangokat nehezen tolerálja. Hangok irányába fordul. A 
furulyán játszott rövid gyermekdalokra néha már mosolygással reagál. Az általam énekelt 
dalokat hanggal is kísérte már (pl. gágágágá..). Az eleinte nagyon kedvelt „esıcsináló" 
hangját egyre kevésbé tolerálja, a kis gyöngyök látványa mostanában mintha túlingerlıen is 
hatna rá, s egész testével reagál rá (beindul egyfajta függöleges szemmozgás, s egész teste 
megfeszül). Annak ellenére, hogy ez a jelenség mostanában egyre kevésbé látható, úgy tőnik, 
hogy egy-egy erısebb (pozitív) reakció után mindig megjelenik. 
Taktilis ingerekekre reakciói adekvátnak bizonyulnak. Szereti a puha, „meleg" anyagokat, 
síró hanggal jelzi, ha valamit nem szeretne. Az utóbbi idıben a törzse is intenzívebben reagál 
csiklandozásra. A hideg, fémes anyagok érintésétıl elhúzódik. Van „kedvenc" anyaga. 
Hajszárítóval való ingerlésre ellazulva reagál. 
A saját testérzet erısítésénél használok egy nagy színes „ejtöemyö" szerő lepedıt. Ennek 
suhogását, az általa keltett szellıt Bálint nagyon szereti, mosolyogva fogadja. Arcának 
betakarására sem reagál már sírással. Láthatóan nagyon élvezi. Viszont az arcára helyezett 
pelenkát nem veszi le, csak síró hanggal reagál. Tükörképét meglátva elfordítja a fejét, 
tükörbe nem néz bele. 
Vizuális ingerek: ez a terület az, ahol a legkevésbé láthatóak Bálint reakciói. Bár rövid ideig 
(3-5 mpig) fi xál, a szemmel való követése láthatóan nem adekvát. Néhány alkalom óta már 
fıleg ismeretlen, új ingert nyújtó képeket szemmel „ letapogat" (ezek fıként gyermekek fotói 
A/5-ös lapokon). A szemmozgások közül a lefelé tekintés teljes hiányát tapasztalom a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fejlesztések alkalmával, így sajnos problémás Bálint szem-kéz koordinációjának fejlesztése, 

mivel nem néz le a saját kezére, kezében levı tárgyakra. 

A finom mozgások terén a fogás-elengedést gyakoroljuk mindkét kézzel egyelıre külön- 

külön. Jobb kezével úgy tőnik ügyesebben fog. Fogásnál a másik kézben együttmozgások 

lépnek fel. Kérésnek megfelelıen a megfogott tárgyakat elengedi, bár maga a megfogás nem 

mindig problémamentes. (Úgy tőnik Bálint együttmőködése, érdeklıdése, kedve erısen 

befolyásolja ezt.) 

Bálint hárítja a gyurma, gömb zsírkréta,... megfogását, karjait erısen hátra feszíti és egész 

testével ellenáll az ilyen helyzetekben, viszont a labdákat szereti, rá is fog a nagyobb 

darabokra. Láthatóan örömmel játszik velük. 

Elıfordult, hogy kérésre két labdából kiválasztotta-elengedte az általam kért labdát (sima és 

„szúrós" labda közül a kért „szúrós" labdát elengedte). 

A vesztibulári s rendszer ingerlése az otthoni fejlesztés (torna) alkalmával történik. 

Budapest, 2007. április 28. 

Palotai Gábomé 
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