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Mozgásos Integráció 

 

A tankönyv célja 

 

 

 

 

A szakmai anyag elkészítése során célunk volt, hogy egy olyan szakmai 

szakmódszertani jegyzetet hozzunk létre, amely az ismeretek átadásán túl 

hozzájárul a leendő vagy a már pályán dolgozó szakemberek 

(óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, tanítók) sajátos nevelési igényű vagy 

hátrányos helyzetű gyerekek mozgásfejlesztésével kapcsolatos 

érzékenyítéséhez. 

Bocsi és Rákó (2015) pedagógusképzésben részt vevő hallgatók körében végzett 

kutatásában többek között a diákok életmódjának segítségével próbálta tipizálni  

azt a hallgatói csoportot, akik szívesen tanítanának  SNI-s gyermekeket is oktató 

intézményekben. Ebben az esetben egyfajta klasszikus hallgató-kép bontakozott 

ki, akiket jellemez a magas kultúra dominanciája és az IT technikák szerényebb 

mértékű felhasználása. 

A szakmai anyagot ajánljuk akár integrált, akár szegregált intézményekben 

gyerekek nevelésével és oktatásával foglalkozó pedagógiai végzettséggel 

rendelkező szakembereknek vagy leendő hallgatóknak, és azoknak, akik 

hátrányos helyzetű településeken olyan kedvezőtlen szociökonómiai helyzettel 

rendelkező gyerekekkel foglalkoznak, akik esetében a különleges bánásmód 

kiemelt figyelmet kap. 

A mozgásfejlesztés az ép és sajátos nevelési igényű vagy a hátrányos helyzetű 

gyermekek képességeinek alakulását pozitívan befolyásolja, ugyanakkor a 

motórium fejlesztése mellett a kognitív képességeket is fejleszti és segíti az 

idegrendszer érését.   

 

szerzők 
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Prof. Dr. Müller Anetta 

I. fejezet 

1. MOTOROS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE 

GYERMEKKORBAN 

 

 „Mindenki a maga módján élvezi a mozgást, akár egy gyerekről van szó, aki 

első bizonytalan lépéseit teszi, akár egy szabadon mozgó, kerekesszékes 

felnőttről, akár egy gyalogosról. A lényeg, a mozgás jellegétől függetlenül, a 

világ megtapasztalása.” 

-Jean Grue- 

Az ember egyik alapvető szükséglete a mozgás, mely végig kíséri az egész 

életünket. Bár különböző életkorokban a mozgásigény módosul, azonban annak 

fejlesztő hatása valamint a prevencióban az egészség megőrzésében betöltött 

szerepe megmarad. 

„A koragyermekkori nevelés jelentőségét hangsúlyozza a „Legyen jobb a 

gyerekeknek” gyermekszegénység elleni nemzeti program, aminek célja többek 

között a szegénység csökkentése, a gyermekek korai fejlesztését megvalósító 

intézmények, szolgáltatások fejlesztése. Ez utóbbival kapcsolatban a 

legfontosabb célkitűzések a következők: Rendszeres időközönként megvalósuló 

szűrés a gyermekek egészségi állapotáról, kognitív, mozgás-, beszéd- és érzelmi 

fejlődéséről a korai és hatékony fejlesztés érdekében.” (Rákó, 2018:17) 

 Az óvodás korosztály számára a mozgás kiemelt jelentőséggel bír, hiszen 

elősegíti a harmonikus testi-lelki és szociális fejlődést, valamint a tanulási 

képességek fejlesztéséhez is elengedhetetlen a gyerekek motorikus érettsége. Az 

óvodás korban fejlődik az idegrendszer, mely egy igen intenzív meredek 

fejlődési görbét mutat ebben az életkorban. A 6 éves gyereknek közel 90%-ban 

kifejlett idegrendszere van, mely lehetővé teszi a kognitív fejlesztést az 

iskolaérettség bekövetkezését. Az idegrendszer fejlődés azonban többlet oxigént 

igényel, melyet az óvodás korú gyermekek mozgással biztosítanak, azaz ennek a 

korosztálynak kifejezetten magas a mozgásszükséglete. A mozgás az 
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idegrendszer fejlődését támogató szerepe mellett segíti a finom motorikus 

mozgásminták megszilárdulását, mely az íráskészségeket támogatja. 

A mozgás személyiségfejlesztő szerepe is meghatározó, hiszen a gyerek a 

mozgásos cselekvéseken vagy mozgásos játék tevékenységek által olyan pozitív 

személyiségjegyek alakulnak ki, mint a kitartás, a szabálytudat erősítésével a 

fair-play, mások segítése. 

Az egészséges gyermek esetében igazolható, hogy a mozgásfejlődésen alapulva 

alakulnak ki és fejlődnek az író- rajzolómozgások, illetve a beszéd. Nagyon sok 

szakirodalmi kutatás igazolta, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknél a 

mozgásfejlődés késik, vagy zavart szenved, ott a grafomotorium és a beszéd 

fejlődése is akadályozott és késik. 

A gyerekek mozgásfejlődése kapcsán két alapfogalmat nevesíthetünk, az egyik a 

növekedés, mely a gyermekek szervezetébenben tapasztalható mennyiségi 

változásokat jelenti illetve a másik a fejlődés, mely Farmosi szerint (1999) 

minőségi változások sorozatát képezi. A mozgásfejlődést, a mozgásformák és a 

mozgáskészségekben bekövetkező egyénre jellemző fejlődéseként 

definiálhatjuk.  

A mozgásfejlődés és fejlesztés kiemelt prioritással bír, hiszen a mozgásfejlődés 

a kognitív funkciók fejlődését is támogatja, segíti. A mozgásfejlesztés szerepe 

nem csak az ép gyerekek, de a sajátos igényű gyerekek esetében is kiemelt 

fontos. A sajátos nevelési igényű gyerekek mozgásfejlődés azonban elmarad az 

elvárttól illetve sok esetben megkésett illetve a mozgás végrehajtásjóságában 

annak koordinációjában vagy a teljesítményben is elmarad az ép gyerekekétől.  

Ezért a fogyatékossággal élő vagy a speciális szükségletű gyerekek számára a 

mozgásfejlesztés fontossága még inkább indokolt (Lívják és Szabó, 2017), 

hiszen segíti az elmaradások és a hátrányok leküzdését.  

Az kora gyermekkori és kisgyermekkori mozgásfejlesztés létjogosultságát 

támasztja alá több kutatás is (McGraw, idézi Völgyesi, 1993, Osváth, Müller 

2004). Ezek a kutatások arról számolnak be, hogy a természetes mozgások 

(futás, mászás, kúszás, ülés, stb.) maguktól is fejlődnek, hiszen a gyerek a 

játéktevékenységébe beépíti és gyakorolja ezeket, azonban a tanult mozgások 

gyakoroltatása jobb mozgásminőséget produkált azoknál a gyerekcsoportnál, 

akikkel gyakoroltatták a mozgásokat (célbadobás, lépcsőn fel és lefelé járás, 

stb). Ezek a kutatások azt igazolják, hogy az óvodáskorú gyerekeknek fontos a 
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szabad mozgás biztosítása, mely lehetővé teszi a természetes mozgások 

általános koordinációs mintájának kialakulását és annak megszilárdulását, 

azonban az irányított gyakoroltatás és mozgásfejlesztés is szükséges, mert a 

tanult és művi mozgások akkor fognak minőségbeli javulást mutatni a mozgás 

koordináltságában és eredményességében. 

Az idegrendszer fejlődése 3-és 6 év kor között meredek fejlődési görbét ír le, 

melyhez a gyermekeknek többlet oxigénre van szükségük, amit a sok mozgásos 

tevékenység által tudnak biztosítani. A 6. éves életkorra az idegrendszer 90%-

ban kifejlődik, amihez elengedhetetlen a szabad és irányított mozgás. 

A mozgásfejlesztés 

1. táblázat. A mozgásfejlesztés módszertani elvei a Coméniuszi didaktikai 

elvek mentén az SNI és hátrányos helyzetű gyerekeknél (Müller et. al. 

2021) nyomán, Forrás: saját szerkesztés) 

 

 

Fejlesztés elve Gyakorlati megvalósítása Eredménye 

1. A 

szemléletesség 

Verbális és vizuálisan a 

gyerek adottságaitól függően 

(fogyatékosságspecifikumok 

figyelembe vételével: 

vakoknak verbális, 

siketeknek vizuális, épeknek 

komplexen). 

Verbális: mozgásfeladat 

jellemzőinek rövid 

ismertetése 

A mozgások bemutatása, 

bemutattatása megfelelő 

síkban. 

 

Jobb feladat megértés, 

a mozgás képének 

kialakulása. 

2. A tudatosság A mozgástanítás során 

tudatosítani kell, hogy mit 

miért csinálunk, a hibákat 

javítani kell szóban, 

szemléltetéssel vagy akár 

kényszerítő helyzetek 

alkalmazásával. 

 

Az elsajátított mozgást 

alkalmazni tudja 

változatos körülmények 

között is vagy változó 

feltételek mellett. 
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3. A 

teljesítőképessé

g 

A teljesítőképesség, az 

életkor a nem, az egészségi 

állapot a fogyatékosság 

jellege vagy a hátrányos 

helyzet figyelembe vétele, 

ehhez igazított. 

 

Differenciált 

mozgásfejlesztéssel és 

terhelésadagolással a 

gyerek állapotához 

igazított legoptimálisabb 

mozgásfejlesztés. 

4. A fokozatosság 

és 

rendszeresség 

Egyszerűbbtől az 

összetettebb vagy 

bonyolultabb felé haladunk a 

mozgásfejlesztés során is. 

Rendszeres testmozgással és 

ismétlődő 

mozgásfejlesztéssel érhető el 

a motoros képességek 

fejlődése, megtartása vagy a 

technika javulása. 

Az ismeretek, képességek  

koncentrikus  bővülése és 

fejlődése. 

Kondicionális és 

koordinációs képességek 

javulása. 

5. A szilárdság A mozgások tartós bevésése 

a tanult ismeretek 

megszilárdítása valamint 

annak alkalmazása. 

Mozgáskonstancia, 

teljesítményállandóság, 

mozgások 

reprodukálásának 

képessége, megszilárdult 

mozgásminták, dimanikus 

sztereotípiák (berögzött 

mozgások). 

6. A személyre 

szabottság 

Az egyéni fejlesztés során a 

lemaradások és a hátrányok 

csökkentése, leküzdése. 

Egyéni lehetőségekhez 

mért fejlesztés. 

7. Motiváció Az egyén számára megtalálni 

azt a mozgásos cselekvést, 

amikor a tevékenység maga 

motiválja a végrehajtásra 

(belső motiváció). 

Mozgásélmény, öröm 

biztosítása. 

8. Aktivitás Az aktív és cselekvő 

közreműködés szükséges. 

A mozgásigény 

kielégítése. 

9. Közös munka 

és egyéni 

bánásmód 

Az SNI és hátrányos helyzetű 

gyerekek mozgásfejlesztése 

nem homogén csoportban 

igényli az egyéni 

bánásmódot, de közösségben 

valósul meg a 

mozgásfejlesztés. 

 

Társadalmi beilleszkedés 

elősegítése, inklúzió. 

Szocializáció támogatása. 
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2. táblázat: A nagymozgások fejlesztésének cél és eszközrendszere (Forrás, 

saját szerkesztés) 

Cél Eszköz Eredmény 

Mozgás iránti igény és 

érdeklődés felkeltése. 

Motiváció, egyéni 

preferenciák figyelembe 

vétele. 

Rendszeresen végzett 

mozgás, melyet a 

tevékenység öröme 

maga motivál. 

Kondicionális képességek 

(erő, gyorsaság és 

állóképesség valamint 

ezek megnyilvánulási 

formáinak) fejlesztése. 

Célirányosan 

megválasztott 

mozgásfeladatokkal. 

A mozgások 

energetikai hátterének 

megalapozottsága. 

Koordináció és 

mozgásügyesség 

fejlesztés. 

Sokféle eszköz, 

mozgásfeladat változatos 

alkalmazásával. 

Összehangolt, 

összerendezett mozgás, 

a mozgás eredményes 

és ökonomikus 

végrehajtása. 

Pontos kivitelezés. 

Teljesítőképesség 

fejlesztése. 

A teljesítményösszetevők 

változtatásával, 

rendszeres mozgással. 

Növelhető terhelés, 

terhelhetőség. 

Mozgáskészlet bővítése, 

alapmozgások 

kialakítása. 

Meglévő mozgásminták 

megszilárdítása, újak 

elsajátítása. 

Mozgásrepertoár bővül 

Egyensúlyozóképesség 

fejlesztés. 

Vesztibuláris rendszer 

fejlesztésével, 

bizonytalan egyensúlyi 

helyzetek 

alkalmazásával. 

Statikus és dinamikus 

egyensúlyfejlesztés. 

Stabil 

mozgásvégrehajtás. 

Hibásan rögzült vagy 

összerendezetlen, 

koordinálatlan mozgások 

javítása. 

Hibajavítás, gyakorlás, 

kényszerítő helyzetek 

Precízebb, 

mozgásvégrehajtás. 

Célirányos mozgás 

kialakítása. 

Változó körülmények 

között alkalmazott 

mozgásfeladat. 

 

Alkalmazás szintű 

ismeret. 
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Utánzókészség 

fejlesztése. 

A gyakorlatok 

bemutatásával, 

mesetornával, állatutánzó 

mozgásos feladatokkal, 

mondókákkal összekötött 

gyakorlatok. 

Mozgáskészlet 

bővülése. 

Testtudat kialakítása. A testrészek 

mozgásfeladatba történő 

bevonása, alkalmazása. 

Kognitív képességek 

fejlődnek. 

Lateralitás fejlesztése. Mindkét végtaggal, 

mindkét oldalra 

végrehajtott 

mozgásfeladatok. 

alkalmazásával (pl. célba-

dobás bal és jobb kézzel, 

célba-rúgás bal és jobb 

lábbal, forgások balra és 

jobbra, stb). 

 

Mozgásügyesség 

fejlesztés. 

Szerialaitás fejlesztése. A mozgás és 

elemkapcsolatok egymás 

utáni végrehajtása, 

megszokott és eltérő 

elemkapcsolatok. 

Sorrendiség elsajátítása. 

 

 „A mozgáshoz úgy közelíts, ahogy az élethez: lelkesedéssel, örömmel és 

hálával. Mert a mozgás az élet, az élet pedig mozgás. Mindkettőtől azt kapod, 

amit beleteszel.” 

-Ron Fletcher- 

 1.1. Képességfejlesztés a gyermekeknél 

A motoros képességek biztosítják a különböző mozgástevékenységek sikeres 

végrehajtását. Ezek a képességek igen nagy eltéréseket mutatnak a különböző 

életkorú, fejlettségű vagy hátrányos helyzettel rendelkező vagy SNI-s gyerekek 

esetében. A motoros képességek fejlesztése egyénenként eltérően differenciált 

eszközökkel és módszerekkel történhet, hiszen a fejlődés mértéke is eltérően 

alakulhatnak, a gyerekek ugyanis különböző genetikai adottságokkal 
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rendelkeznek, amelyek determinálják a motoros képességeket és azok 

fejleszthetőségét. 

Az óvodás korban a gyerekek képességei igen sokat fejlődnek, melynek 

tervezett és tudatos fejlesztése az óvodai mozgásoktatás egyik meghatározó 

feladata. 

A motoros képességek közül két nagy képességcsoportot különböztethetünk 

meg az egyik a kondicionális képességek a másik a koordinációs képességek 

csoportja, valamint az ízületi mozgékonyság vagy hajlékonyság és lazaság, 

amelyet külön nevesítünk. 

Míg a kondicionális képességek a mozgások energetikai hátteréért felelnek, 

addig a koordinációs képességek a mozgások összehangolásáért, 

összerendezéséért, pontos mozgáskivitelezésért felelnek. A kondicionális 

képességek közé az erő, állóképesség és gyorsaság tartoznak, melyek nem 

léteznek tiszta formában igen szoros a kapcsolat közöttük és kölcsönhatásban 

állnak egymással. A koordinációs képességek közé tartozik az egyensúlyozó 

képesség, térbeli tájékozódó képesség, ritmusképesség, kinesztézia, 

mozgásszabályozási, mozgásvezérlési, mozgásátállítódási képességek tartoznak, 

melyen képességek megléte biztosíthatja a mozgások helyes technikai 

kivitelezését, az ökonomikus mozgásvégrehajtást a mozgáseredményességet. Az 

ügyesség összetett koordinációs képességet jelent. 

Míg a kondicionális képességek a mozgások energetikai hátteréért felelnek, 

addig a koordinációs képességek a mozgások összehangolásáért, 

összerendezéséért, pontos mozgáskivitelezésért felelnek. A kondicionális 

képességek közé az erő, állóképesség és gyorsaság tartoznak, melyek nem 

léteznek tiszta formában igen szoros a kapcsolat közöttük és kölcsönhatásban 

állnak egymással. A koordinációs képességek közé tartozik az egyensúlyozó 

képesség, térbeli tájékozódó képesség, ritmusképesség, kinesztézia, 

mozgásszabályozási, mozgásvezérlési, mozgásátállítódási képességek tartoznak, 

melyen képességek megléte biztosíthatja a mozgások helyes technikai 

kivitelezését, az ökonomikus mozgásvégrehajtást a mozgáseredményességet. Az 

ügyesség összetett koordinációs képességet jelent. 

A torna jellegű valamint az atlétikus jelleg mozgásformák, valamint a mozgásos 

játékok, sor és váltóversenyek, akadálypályák fejlesztik a gyermekek 

természetes mozgásformáit, mint a járás, futás, dobás, ugrás, kúszás, mászás, 

cipelés, hordás, húzás, tolás. Az óvodai mozgásformák alkalmazása fejleszti a 

gyerekek motorikus képességeit, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség. 

Ezeknek a mozgásos feladatoknak gyakorlásával kedvezően befolyásolhatjuk a 
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gyermeki szervezet növekedését és érését, javíthatjuk a teherbíró-képességüket, 

és az egyes szervek, szervrendszerek teljesítőképességét. A mozgásnak minden 

korosztályban, így az óvodások esetében is meghatározó a szerepe az egészség 

megőrzésében, megtartásában és a prevencióban egyaránt. A mozgáskultúra 

fejlesztése mellett segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, 

valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. 

Az óvodás korban igen jelentős fejlődésen mennek át a kondicionális és 

koordinációs képességek is. Az óvodai mozgások tervezésénél és a 

mozgásfejlesztésnél fontos, hogy ezeket a képességeket fejlesszük, melyek a 

mozgások technikai szintjének javulását is eredményezik valamint a 

teljesítménybeli növekményt (futógyorsaság, állóképesség, relatív erő) is 

biztosítja. 

1.1.1.  A kondicionális képességek rendszere 

A kondicionális képességek közé soroljuk az erőt, az állóképességet és a 

gyorsaságot, illetve ezeknek a képességeknek a különböző megnyilvánulási 

formáit, hiszen ezek tiszta formában nem léteznek, átfedés van közöttük. A 

kondicionális képességek között kölcsönhatás, átfedés áll fenn. A különböző 

természetes vagy művi mozgások űzéséhez is többféle képesség együttes 

megléte vagy speciális formája szükséges, bár igaz, hogy az a képesség kap 

nagyobb hangsúlyt, amely dominánsan határozza meg az adott 

mozgástevékenységet. 

 

1. ábra: A kondicionális képességek rendszere és a közöttük lévő 

kölcsönhatás (Borbély- Müller nyomán, 2008). 
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Az erő és az állóképesség közös metszetét az erőállóképesség, a gyorsaság és 

erő közös halmazát a gyorserő, a gyorsaság és állóképesség közös metszetét a 

gyorsasági állóképesség a három képesség közös metszetét pedig a gyorsasági 

erőállóképesség adja. 

Az erő típusai: 

 Azt az izomerőt, amit az izomzat maximális ki tud fejteni maximális erőnek 

nevezzük. A maximális erőt nem fejlesztjük a kisgyerekeknél, és a 

sportmozgásoknál is csak olyan sportágaknál szükséges, mint a súlyemelés vagy 

erőemelés, illetve az életben vészhelyzetekben tudja az ember mozgósítani 

ezeket az energiákat. 

Az erőállóképességen a szervezetünknek a fáradással szembeni ellenálló 

képességét értjük, hosszú ideig tartó nagy erőkifejtésekkel szemben. Ezt a 

képességet az óvodában akkor fejlesztjük, amikor pl. a nyusziugrásból nem 

egyet, hanem sorozatot kérünk, például haladás egy bizonyos távolságon 

keresztül, tehát többször kel végrehajtania az adott gyakorlatot. 

Gyorsasági erő alatt értjük azt a képességet, amikor nagy ellenállást kell 

viszonylag nagy sebességre törekedve végrehajtani. A helyből távolugrások, a 

fel- és leugrások ilyen képességet igényelnek és ezt a képességet fejlesztik. 

A relatív erő a testtömegre vonatkoztatott izomerőt jelenti, hogy az egyén a saját 

testsúlyát mennyire bírja el támasz, függés helyzetekben vagy haladással. Ez azt 

jelenti, hogy a saját testsúlyunkkal végzett gyakorlatokat használjuk az 

erőfejlesztésére. Ezt a képességet fejlesztjük a kisgyerekeknél, hiszen a legtöbb 

gyakorlatot a saját testsúlyuk mozgatásával végzik (pókjárás, kúszás, mászás, 

csúszás, stb.). 

A születéstől kezdve a kora gyermekkorban már ezek a képességek megjelennek 

és folyamatosan fejlődnek a gyermek mozgásfejlődésével párhuzamosan.  

A mozgásfejlődésben megfigyelhető kefalokaudális fejlődési iránynak 

megfelelően, amikor a gyermek hason fekvésben emeli a fejét először a nyak és 

a hát izomtónusa javul és erősödnek a nyak és a váll körüli izmok, majd ahogy a 

fejlődés egyre több testrészt és izomcsoportot érint, úgy az érintett testrészek 

ereje is fokozatosan fejlődik. 
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Az erő, melynek hátterét az izomrendszerünk jelenti az egyik legalapvetőbb 

motoros képesség, hiszen minden mozgásos cselekvésben szerepet játszik, azaz 

erő nélkül sem a kúszás, sem a mászás, sem a járás nem valósulhatna meg, de a 

mindennapi tevékenységeinkhez, mint a házimunka is szükség van erőre. Az erő 

az izomzatnak az ellenállások legyőzésében szerepet játszó képessége. Az 

erőnek nagyon sok fajtája ismert, mint a maximális erő, a gyorserő, az 

erőállóképesség vagy a relatív erő.  

Az erő nagyságát determináló tényezők: 

- az ingerület jellege, mely a gerincvelő szarvaiból érkezik 

- az izomnak az összehúzódó képességétől 

- az állóképesség színvonalától 

- az izomzathoz eljutó és energiaellátást segítő folyamatoktól 

- az izomtömegtől 

- a gyorsaságtól és az idegimpulzus erejétől 

- a gyakorlatot végző akarat erejétől. 

Ismerünk statikus és dinamikus erőkifejtést, ahol a statikus erőkifejtésnél a külső 

és a belső erők kiegyenlítik egymást, a dinamikus erőkifejtésnél viszont a két 

erőtípus nem egyezik meg valamelyik vagy a külső vagy a belső kerül túlsúlyba. 

Az óvodában és kisgyermekkorban a dinamikus erőkifejtéseket alkalmazzuk, a 

statikusat nem. 

Az erőfejlesztés módszerei a gyerekeknél: A gyakorlatok esetében 

változtathatjuk a terhelés összetevői közül a mozgás sebességét, a terhelés 

nagyságát vagy az ismétlések számát. Az erőfejlesztő gyakorlatok vagyis az 

ingeridőtartama rövid legen és passzív pihenőidő beiktatása javasolt. 

Erőfejlesztő gyakorlatok lehetnek a kisgyermekek mozgásfejlesztésében az 

alábbiak: 

- kéziszerrel vagy szer nélkül végzett gyakorlatok 

- páros gyakorlatok, amikor a társ jelenti az ellenállást 

- gimnasztikai és tornagyakorlatok 

- páros gyakorlatok 

- küzdő játékok, mint például a kakasviadal 

- természetes mozgásformákkal történő haladások 

- akadálypályák és sor és váltóversenyek elemei. 
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Erősítő jellegű gyakorlatok:    

- Kúszás hasonfekvésben haladással bizonyos távolságra (Ez lehet 

akadálypálya eleme, váltóverseny feladata vagy játékba épített feladat.  

- Kúszás akadályok között és ezeken át. 

- Mászás haladással, akadályok között, irányváltoztatásokkal. 

- Mászás bordasfalra fel a gravitáció legyőzése miatt az erősítő jellegű 

fokozottabb. Mászás lefelé.  

- Mászás mászófalon, játszóudvaron mászókák használatával. 

- Járásfeladat akadálypálya teljesítésével, amelyben a tárgyakra történő 

föl és lelépések szerepelnek. 

- Járás összekapcsolva járás közben végezhető különböző feladatokkal, 

gyakorlatokkal (Pl. járás karkörzéssel előre, járás tölcsérkörzéssel 

hátra, így ezek a kargyakorlatok erősítik a kar-vállöv izomzatát, stb.) 

- Különböző szökdelések, ugrások a láb dinamikus izomerejének 

növelése érdekében 

- Szökdelések minitrambulinon, bokából történő kis elemelkedéssel, 

először kézfogással vagy a bordásfal előtt történve, kapaszkodással, 

majd segítség nélkül. 

- Szökdelés minitrambulinon zárt állásban, szökdelés terpeszállásban, 

szökdelés lábtartáscserékkel váltva ez előző két pozíciót (terpesz-zár), 

vagy akár bal vagy jobb harántterpeszállásban. 

- Szökdelés talajon jobb lábbal, bal lábbal, páros lábbal „az ugráljunk, 

mint a verebek” c. mondóka alkalmazásával. 

- Szökdelő feladatok állatutánzó mozgásokkal helyben vagy akár 

haladással: pl. békaugrás utánzása, szökdelő verebek utánzása, 

nyusziugrások helyben vagy akár valamilyen vonalon történő 

haladással, többször ismételve. 

- Ugrások páros lábbal helyből távolugrás-szerűen, majd ugyanez kis 

akadály felett teljesítve átugrásával.  

- Pókjárás, rákjárás erősíti a kar és a vállöv izomzatát, valamint a törzs 

izmait. Ezeket a járástípusokat akár játékba, sor és váltóversenyekbe is 

be lehet építeni. 

- Talicskázás páros gyakorlata szintén több izomcsoport erejének 

fejlesztésére alkalmas. 

- Az alábbi feladatok szintén erősítő jellegűek: Hanyattfekvésből 

felülések, állásból ereszkedés guggoló támaszba, majd vissza 

emelkedés a kiinduló helyzetbe, hason fekvésben törzsemelés. Ezeket 
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a gyakorlatokat célszerű beépíteni mesetornába vagy a gyakorlatok 

között a kiinduló helyzetek változtatására, vagy játékhelyzetekbe. 

Például a tűz-víz- repülő játék mintájára 3 vezényszót mondunk a 

gyerekeknek, ami akár a projekthét anyagához is kapcsolódhat, az 

egészséghez kapcsolva mondjuk az alma-körte-szilva. A játék, hogy a 

gyerekeknek az alma vezényszóra hanyattfekvést kell végrehajtani, 

körtére zárt állásba fel kell ugrani és szilvára pedig nyújtót ülésbe kell 

ereszkedni. Így például az alma utáni vezényszó a szilva esetében 

hanyattfekvésből felüléssel fog nyújtott ülésbe kerülni, mely erősítő 

jellegű lesz a hasizmokra nézve.  

- Torna jellegű erősítő feladatok: például tornapadon zsugor kanyarlati 

átugrások, padon hasonfekvésben húzza magát előre, stb. feladatok 

erősítik a kar és vállöv izomzatát, a törzs izmait. 

- Gördeszkára hasalva kell a kar toló-lökő mozdulatával haladni előre, 

szlalomba. 

- Az atlétikus mozgásformákból a futások a láb izomerejét fejlesztik, a 

dobások a kar-vállöv és törzs izmait az ugrások és szökdelések a láb 

dinamikus izomerejét, így az atlétikus képességfejlesztések játékba, 

sorversenyekbe, akadálypályákba építésével szintén fejleszthetjük a 

gyerekek erejét. 

Torna jellegű mozgásfeladatokban erősítő jellegűek, melyeket akár külön 

gyakorlatként akár akadálypályába beépítve tudunk használni: 

kar-vállöv erősítése 

Nyusziugrás a padra fel és le. 

 
2. ábra: Nyusziugrás a padra fel és le (Forrás: 

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/gyaksor_zsugorkany

arlat_5-8.evf_.pdf 

 

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/gyaksor_zsugorkanyarlat_5-8.evf_.pdf
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/gyaksor_zsugorkanyarlat_5-8.evf_.pdf
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K.h.: alapállás a tornapad egyik oldala mellett. Kéztámasszal a padon, páros 

lábú felguggolás, majd leguggolás a pad mellé ugyanazon az oldalon.   

A gyakorlatot haladással végeztethetjük először úgy, hogy a pad jobb oldaláról 

indul és mindig ugyanarra az oldalra érkezik vissza, ezt elvégeztethetjük a másik 

oldalra majd pedig felváltva egyszer a bal egyszer a jobb oldalra érkezik vissza a 

gyerek. 

Zsugorkanyarlat 

 

3.ábra: Zsugorkanyarlati átugrás (Forrás: 

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/gyaksor_zsugorkany

arlat_5-8.evf_.pdf 

  

 

K.h.: hajlított állás a tornapad egyik oldala mellett. Kéztámasz a padon, páros 

lábú átlendülés a pad felett (zsugorkanyarlat). 

Mászások a bordásfalra fölfelé-lefelé és oldal irányba haladással 

 

1. kép:  mászások óvodai mászófalon (Forrás: 

https://iskolaimaszofal.hu/maszofalak/ovodai-maszofalak/ 

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/gyaksor_zsugorkanyarlat_5-8.evf_.pdf
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/gyaksor_zsugorkanyarlat_5-8.evf_.pdf
https://iskolaimaszofal.hu/maszofalak/ovodai-maszofalak/
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Gimnasztikai gyakorlatok esetében erősítő jellegű gyakorlatokra példa: 

A guggolások, térdrugózások, karkörzések, tölcsérkörzések, támaszhelyzetek, 

felülések, törzsemelések, törzsdöntések, törzsforgatások. 

Állóképesség 

„Állóképességen a szervezet fáradással szembeni ellenálló képességét értjük, 

hosszantartó erőkifejtéseknél.” Arra mondjuk, hogy állóképes, aki úgy tud 

mozgásos cselekvést végezni viszonylag hosszú időn keresztül, hogy a 

teljesítménye, azaz az intenzitása (sebesség) nem csökken. 

A kisgyermekek viszonylag jó eredményeket érnek el a tartós futásokban, ha 

megfigyeljük a szabad mozgásukat az óvoda vagy iskolaudvaron, akkor azt 

tapasztalhatjuk, hogy nagyon sok futómozgást produkálnak, hiszen ezzel 

biztosítják az idegrendszer érését támogató oxigént. Magyarországon Győri Pál 

Veszprém megyei óvodások tartós futását, állóképességét vizsgálta, amelyből 

erre a megállapításra jutott. 

Az állóképesség élettani hátterét a szív, tüdő és keringési rendszer adja, ami azt 

jelenti, hogy az állóképesség színvonalát ezeknek a szerveknek az állapota 

meghatározza, azonban ha fejlesztjük az állóképességet, akkor ezek a szervek is 

fejlődnek. Az állóképesség fejlesztése azért is fontos, mert fizikai fittség 

kialakításában meghatározó szerepe van. 

Az állóképesség színvonalát több tényező determinálja: 

 

- a légzőrendszer és keringési rendszer állapota és működési 

színvonala, 

- az anyagcsere-folyamataink, 

- az idegrendszerünknek az energiát mozgósító képessége, 

- a szervezetünknek az optimális működési feltételei (mint például a 

felmelegedés- lehűlés, folyadékveszteség), 

- a mozgatórendszer (csont, izom, inak, ízületek) egészsége, minősége, 

- a mozgáskoordináció színvonala, ugyanis a koordinált mozgás 

gazdaságos ökonomikus végrehajtást jelent, így 

energiamegtakarítással jár. 

- a pszichikai tulajdonságainktól, a monotónia-tűrő képességünktől. 
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Állóképességet fejlesztő feladatok: 

Amennyiben az erőfejlesztésnél írt gyakorlatokat hosszabb időn keresztül 

végeztetjük, Pl, szökdelések trambulinon vagy járásokat 5-6 percig kell végezni, 

úgy azok alkalmasak az állóképesség vagy erő-állóképesség fejlesztésére is.  

Amennyiben gimnasztikai jellegű gyakorlatok szerepelnek, mint pl. a 

mozgásutánzó feladatok, ebben az esetben amennyiben 12-nél több 

ismétlésszámmal végeztetjük ugyancsak az állóképességet is fejleszteni fogják. 

 Lassú és közepes iramú kitartó futásokkal, vagy futás közbeni feladatokkal, 

amennyiben  huzamosabb ideig végeztetjük a kúszással, csúszással teljesítendő 

akadálypályát vagy távot.  

A hosszabb ideig végzett séta vagy járásgyakorlatok ugyancsak a 

kardiovaszkuláris rendszert fejlesztik.  

De a nyusziugrás, sorozatugrások és a mozgásos játékok is alkalmasak 

állóképesség fejlesztésére. 

A futó és fogójátékok, a futással, szökdeléssel, járással teljesítendő feladatok 

szintén alkalmasak az állóképesség fejlesztésére. 

A zenés-táncos ovi aerobic foglalkozások, mese tornák is koreografálhatók úgy 

8pl. széles karmunka alkalmazásával), hogy az állóképesség fejlesztését 

biztosítsák a gyerekek számára. 

 

Gyorsaság 

A gyorsaság, mint motorikus képesség a legkevésbé fejleszthető kondicionális 

képesség, hiszen genetikailag leginkább determinált. Ennek a képességnek a 

birtokában a mozgásainkat a lehető legnagyobb sebességre törekedve tudjuk 

végrehajtani. 

A gyorsaságnak is többféle megnyilvánulási formáját különböztethetjük meg: 

 

Az egyszerű reakcióidő, amikor ismerjük az ingert, amire egy már ismert 

mozgásválaszt kell adnunk. Ez nagyon jól fejleszthető óvodás korban. 

Ilyen feladatok lehetnek: 

valamilyen vizuális ingerre, pl. sípszóra, tapsra történő elindulás, vagy megállás 

vagy iram vagy irányváltoztatás a futásban vagy felugrás, stb. Ezek a feladatok 

sok esetben a játékokban, játékszituációkban jelennek meg. 

A választásos reakcióidőről akkor beszélünk, ha egy adott jelre 2 vagy több 

inger közül kell választani és úgy kell valamiféle mozgásválaszt adni. ezt is jól 
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tudjuk már az óvodásoknál fejleszteni. Ilyen a fekete-fehér játék, a Tűz, víz, 

repülő vagy amikor valamilyen vezényszóra előre meghatározott mozgást kell 

végrehajtaniuk. 

A mozdulatgyorsasággal akkor találkozhatunk, amikor egy elsajátított mozgást 

nagy sebességre törekedve kell végrehajtani.   Ehhez segíthetnek azok a 

módszerek, amikor a mozdulatokat egyre gyorsabban kell végrehajtani, akár 

mondókák segítségével, vagy a ritmus, ütem jelölésével. Pl. A nád a házam 

teteje zenére történő mozgásutánzása egyre gyorsuló ütemben történő eljátszása. 

A ciklikus mozgásoknál (ciklikus= mozgásszerkezet ismétlődése) értelmezhető 

a locomotorikus gyorsaság, amely azon képesség, aminek a birtokában a lehető 

legnagyobb sebességet tudjuk elérni. A kisgyerekeknél például a futó és 

fogójátékok, sor és váltóversenyek lesznek azok a motiváló eszközök, amikor a 

gyerek a gyorsabb haladási sebességre törekszik. 

A gyorsulási képesség azt jelenti, hogy nyugalmi helyzetből vagy lassú 

mozgásból egy magasabb sebességű mozgásba váltunk át, ezt a sebesség típust 

szintén a ciklikus mozgásoknál értelmezhetjük. A rajt-gyakorlatok, vagy mint. 

pl. a fekete-fehér játék is javítja a gyorsulási képességet. 

 A helyzetgyorsaság egy összetett megjelenési formája a gyorsaságnak. Amikor 

a feladatmegoldásaink a legeredményesebb megoldás kiválasztásával gyorsan 

történik. A mozdulatok gyakorisága „az időegység alatt végrehajtott mozgások 

számával fejezhető ki” (pl. fél perc alatti guggolások száma). 

A tanulási gyorsaság az a képességünk, hogy az elsajátítandó mozgásokat ki 

milyen gyorsan, mennyi idő alatt képes megtanulni. A mozgásműveltség 

fejlesztése azért fontos, mert ez meghatározza a tanulás gyorsaságát is. 

A gyorserő az izomnak az a képessége, amikor nagy ellenállást győz le 

viszonylag nagy sebességre törekedve. 

 

Gyorsaságot fejlesztő feladatok:                   

A gyorsaság, amikor mozgásainkat a lehető legnagyobb sebességre törekedve 

hajtjuk végre. A gyorsaságnak számos megnyilvánulási formája van. Az 

egyszerű és választásos rekacióidőt a reagálás gyorsaságát tudjuk nagyon jól 

fejleszteni. 

Feladatok: Adott jelre (taps, sípszó, zene, stb) mozgásos feladatok végzése: pl. 

jelre kell a labdát dobni, futással elindulni, vagy valamilyen utánzó mozgást 

végrehajtani. 
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A mozgásos játékok, a fogójátékok egyes típusa is fejleszti a gyors reagálást, a 

gyors megindulást és a futógyorsaságot. 

Az óvodás korban igen jelentős fejlődésen mennek át a kondicionális és 

koordinációs képességek is. Az óvodai mozgások tervezésénél és a 

mozgásfejlesztésnél fontos, hogy ezeket a képességeket fejlesszük, melyek a 

mozgások technikai szintjének javulását is eredményezik valamint a 

teljesítménybeli növekményt (futógyorsaság, állóképesség, relatív erő) is 

biztosítja. 

A torna jellegű valamint az atlétikus jelleg mozgásformák, valamint a mozgásos 

játékok, sor és váltóversenyek, akadálypályák fejlesztik a gyermekek 

természetes mozgásformáit, mint a járás, futás, dobás, ugrás, kúszás, masszás, 

cipelés, hordás, húzás, tolás). Az óvodai mozgásformák alkalmazása fejleszti a 

gyerekek motorikus képességeit, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség. 

Ezeknek a mozgásos feladatoknak gyakorlásával kedvezően befolyásolhatjuk a 

gyermeki szervezet növekedését és érését, javíthatjuk a teherbíró-képességüket, 

és az egyes szervek, szervrendszerek teljesítőképességét. A mozgásnak minden 

korosztályban, így az óvodások esetében is meghatározó a szerepe az egészség 

megőrzésében, megtartásában és a prevencióban egyaránt. A mozgáskultúra 

fejlesztése mellett segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, 

valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. 

1.1.2.  A koordinációs képességek 

A koordinációs képességek azok a motoros képességek, amelyek segítenek az 

összehangolásában, a mozgások összerendezésében és a pontos 

mozgáskivitelezésben. A kisgyermekek esetében a koordinációs képességek 

igen jól fejleszthetőek, hiszen az idegrendszer és a látás-hallás korán kifejlődik, 

míg az idegrendszer a 6. életévre 90%-ban addig a látás-hallás kb. 80%-ban 

kifejlődik a gyerekeknél, amelyek megteremtik a lehetőséget arra, hogy a 

koordinációs képességek fejlesztése eredményes legyen. 

A mozgáskoordináció1: „a célra irányított mozgásfázisoknak, dinamikus 

impulzusoknak, különböző erősségű – egymást követő – izom-

összehúzódásoknak vagy mozgáselemeknek egymáshoz rendezése, 

összekapcsolása.” 

 
1 Nádori László: Az edzés elmélete 134. p. 
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A koordinált mozgás fő jellemzője, hogy gazdaságos, vagyis ökonomikus a 

mozgásvégrehajtás, hiszen csak a szükséges izomcsoportokat kapcsolja be a 

mozgások kivitelezése során. A jellemzője az eredményesség, azaz a sikeres 

végrehajtás, ami pontos és precíz technikai kivitelezést valósít meg. A 

végrehajtás minősége könnyed laza és nem görcsös.  

A koordinációs képességekhez tartoznak: 

- az egyensúlyozó képesség vagy egyensúlyérzék, 

- a térbeli tájékozódó képesség, 

- a ritmusképesség, 

- a kinesztézia,  

- a mozgásszabályozási, 

- mozgásvezérlési,  

- mozgásátállítódási képesség 

- távolságbecslés 

- idő- és iram és irány érzék. 

 

Az egyensúlyozó képesség a motoros képességek egyike, amelynek statikus és 

dinamikus változata ismert. Az egyensúlyfeladatok során viszonylag kis 

alátámasztási felületen is vagy akár bizonytalan egyensúlyi viszonyok mellett is 

képesek vagyunk a különböző mozgásfeladatokat célszerűen és eredményesen 

végrehajtani.  

Az egyensúly statikus változatát fejlesztik az egy lábon állások, a lebegőállás, a 

lábujjhegyen történő állások, tartásos helyzeteinek bizonyos ideig való 

megtartása. 

A dinamikus egyensúlyt fejlesztő feladatok a haladással, helyváltoztatással járó 

mozgásfeladatokat jelentik, mint például talajon (szalagon), felfordított padon 

vagy pad tetején járás karmunkával, talajon szökdeléssel haladás bal lábon és 

jobb lábon, vagy a sor és váltóversenyek feladatiban szlalom pályán tollsütőn 

labda egyensúlyozása. 

A téri tájékozódó képesség teszi lehetővé azt, hogy a gyerek a térben 

megvalósuló mozgásos feladatokat célszerűen és a kívánalomnak megfelelően 

hajtsa végre. Például a labdajátékokban, akadálypályán, vagy a fogó játékok 

során is szükség van erre a képességre, de a mindennapi életben a 

tájékozódásban is. 
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A ritmusképesség az, amikor a mozgásos feladatainkat az „elvárt” ritmusban 

tudjuk teljesíteni, mint pl. a zenés táncos tornák esetében vagy a mondókákkal 

és ritmizáló feladatokban való teljesítés. 

A kinesztézis az a képességünk, amikor vizuális kontroll nélkül is akár képesek 

vagyunk a testhelyzetünket érzékelni az izomfeszülés és ellazulás 

információiból. 

A koordinációs képességek közül az Ügyesség, mint összetett képesség jelenik 

meg, amely eredményeként a mozgásainkat és mozgásfeladatainkat célszerűen, 

hatékonyan vagyunk képesek megoldani. Az ügyesség fejlesztését is már 

kisgyermek korban, azaz korai életszakaszban el lehet kezdeni. nagyon sok 

eszköz és módszer áll a rendelkezésünkre, amely komplex ügyességfejlesztő 

hatású, ezáltal a mozgáskoordinációt fejleszti. 

Az alábbi feladatok segíthetnek ebben: 

 

- új kiindulóhelyzet alkalmazása, 

- az ügyes-ügyetlen oldal dolgoztatásával,  

- összetett gyakorlatok felhasználásával, 

- a megszokott iram, mozgásgyorsaság megváltoztatásával, 

- különböző szerek használatával, 

- eltérő elemkapcsolatok alkalmazásával. 

 

3. táblázat: Az ügyességfejlesztés elvei, módszertani aspektusai és 

gyakorlati megoldásai 

 Ügyességfejlesztő feladatok elvei, 

módszerei 

Példák 

1. A megszokottól eltérő kiinduló 

helyzetek alkalmazása 

Sor és váltóversenyek esetében, 

vagy akadály pályáknál 

általában az indulási irányban 

állásban állnak fel a gyerekek. A 

megszokottól eltérő lehet, ha 

pl.háttal állnak fel, vagy a 

kiindulóhelyzet pl. törökülés, 

guggolótámasz, guggolóállás, 

lebegőállás, stb. 
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2. 

 

Mindkét oldal fejlesztésével, 

lateralitás fejlesztése 

 

A dobást jobb és bal kézzel is 

végrehajtja,  

vagy balra és jobbra történő 

forgások, fordulatok,  

balra és jobbra is kell kerülni a 

bólyákat,  

bal és jobb lábbal célbarúgás 

3. 

 

Összetett gyakorlatok alkalmazásával Gimnasztikai gyakorlatoknál 

összetett gyakorlatok használata, 

többféle elemkapcsolat társítása 

a torna mozgásanyagából, 

akadálypálya feladatainak 

teljesítése, 

zenés koreográfiák, kar-láb 

munkák összekapcsolása 

4. 

 

Megszokott iram és sebesség 

megváltoztatásával 

A futófeladatokat sípszóra 

irányítva gyors és lassú 

(intenzitás változtatás) iramban 

kérjük. 

 

Utánzó játékoknál például kutya 

vagy majom utánozása, majd 

öreg kutya utánzása lassabban, 

kölyökkutya utánzása 

gyorsabban. 

5.  Új szerek és sporteszközök 

alkalmazása 

különböző mozgásos feladatok 

különböző eszközök 

használatával, melyhez való 

alkalmazkodás fejleszti az 

ügyességet: 

koordinációs létra, ugrálólabda 

babzsák, színes karika, 

különböző méretű labdák 

gördeszka, billenőlap 

pad, bordásfal, mászófal 

Kiegészítő torna készlet (KTK) 
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6. 

 

Eltérő elemkapcsolatok, más 

sorrendiségű gyakorlatelemekkel 

Akadálypálya elemeinek 

sorrendiségének 

megváltoztatása, 

egymás után következő 

gyakorlatelemek sorrendjének 

felcserélése 

7. Változó feltételek és körülmények 

közötti mozgások alkalmazásával 

Futójáték de kisebb vagy 

nagyobb pályához való 

alkalmazkodással,  

Több fogó kijelölése, 

Vonalfogó nem csak egyszínű 

vonal, hanem több színű vonal 

bekapcsolásával, 

A különböző mozgásos cselekvések, legyen az bármilyen mozgásforma, 

segítenek a gyerekekben kialakítani az egészségtudatos magatartást azáltal, hogy 

a rendszeres mozgás beépül a mindennapi életmód elemei közé és egyben olyan 

fejlesztő feladatokat valósítanak meg, mint: a koncentráció és feladattudat, 

szabálytudat fejlesztése, a figyelemre és a fegyelmezett végrehajtásra nevelés. 

Ugyanakkor segít a stressz hatásainak csökkentésében és a közösségben végzett 

sporttevékenységek a szocializációt erősítik és segítik az inklúziót.  

Ezért a pedagógusok felelőssége maghatározó a másodlagos szocializációs 

színtereken a rendszeres testmozgás biztosításában és már az óvodai 

mozgásanyag preventív és korrekciós gyakorlatainak alkalmazásában.  
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Laoues-Czimbalmos Nóra 

II. fejezet  

2. AZ ÓVODAI MOZGÁSFEJLESZTÉS ÉS AZ ISKOLAI 

MOZGÁSNEVELÉS/TESTNEVELÉS ESZKÖZEI, MÓDSZEREI 

 2.1. Mozgásfejlesztés a gyermekek nevelésében  

 

A mindennapi mozgásigény biztosítása fontos szegmense az 

intézményes, valamint a gyermekek nevelési folyamatnak. A gyermek számára 

testének használata, működtetése örömforrást jelent. A mozgásos 

tevékenységeknek nagy szerepe van a mozgásfejlesztés során. A 

mozgásfejlesztés a gyermekek nevelésében-oktatásában komplex folyamatként 

értelmezhetjük.  A gyermek fejlettségének legoptimális mutatója az idegpályák 

érettsége. A mozgás irányításáért, szerveződéséről és koordinálásáért a 

megfelelő idegrendszer a felelős.  Az idegrendszer irányítása alatt tartozik a 

csontok, izmok érésének szabályozása. Az izmok szervezetünk aktív 

mozgásszervei. Csontvázzal szoros kapcsolatban állnak, akaratunktól függően 

működnek (Tarsoly,2010). Fontos szerepük van a mozgásban, az ízületek, 

mozgatásában, rögzítésében, erőkifejtésében, testtartás megtartásában, 

anyagcserében, hőtermelésben és a vérkeringés serkentésében. Az passzív és az 

aktív mozgásszervrendszerek (Donáth, 2005) fejlődése határozza meg a 

mozgásfejlődést.  A mozgásfejlődés feltételei az ép idegrendszer, ép izomzat, ép 

csontrendszer, valamint a szervezet összehangolt működése, mindezek 

hiányában a fejlődés lelassul, egyes képességterületeken lemarad a fejlődésben. 

Így az életszakaszaiban jelentős szempont, hogy mikor fordul át, mikor nyúl a 

tárgyak után, mikor ül, áll fel és mikor kezd el járni. „A fejlődés előre mutató 

mennyiségi változások sorozat, melyek végül minőségi változást 

eredményeznek” (Balogh, 2005). 

A kora gyermekkorban és a kisgyerekkorban a mindennapi mozgásigény 

kielégítése, biztosítása részeleme az óvodai és iskolai nevelési-oktatási 

folyamatnak. Fontos, hogy ebben a korban alapozzuk meg a mozgásképességet, 

mozgáskészséget, továbbá a helyes testtartás kialakulását. Nagy hangsúly kell 

fektetni a prevencióra, mint egészségnevelés, egészségmegőrzés szempontjából 
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az elsődleges, mivel az egészségtudatos értékrendszer megalapozásában nagy 

szerepet játszanak. Különös tekintettel az egyéni sajátosságok és az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételével elősegítse érdekében. 

Az egészség biztosítása és megőrzése az egyik legfontosabb küldetés a 

pedagógusok feladataiban, a példamutatással, a gyakorlatok szemléltetésével, a 

gyerekeknél kialakul a helyes mintakép, valamint a megfelelő mozgáskép.  

A megfelelő mozgásminta pontos vagy sikertelen utánzása, 

megvalósítása elősegíti az énkép fejlődését. Ahhoz, hogy helyes 

mozgásmintákat tudjuk elősegíteni, sokféle módon kell megtapasztalniuk a 

mozgásos tevékenységek során a saját testükkel bánni pl. egyensúly fenntartása 

érdekében, „hogy kialakulhasson a koordinált mozgás, az attól is függ, hogy 

mennyire kialakult a testséma” (Rosta, 1988). 

A mozgásos cselekvések során a multiszenzoriális megközelítés vezet 

eredményhez. A mozgásos tanulást több érzékszerv (hallás, látás, tapintás) 

egyidejű bevonásával történik,- a vizuális, auditív, kinesztétikus és taktilis 

észlelési csatornák- elősegíti a kognitív funkciókat, mit pl. a figyelem, az 

érzékelés, észlelés, az emlékezet és a gondolkodást, valamint a beszédértést. 

A mozgásfejlesztés tervezése előtt, fontos a gyermek jelenlegi fejlettségi 

szintjét megismerni. A fejlesztés célja, hogy a gyermek adott fejlettségi szintjét 

további fejlettségi fokozatra juttassuk. Bernáth és Solymosi (1997) szerint „a 

mennyiségi gyarapodás mellett a változások rendre minőségileg újat hoznak 

létre, valami egyszerűbbtől a bonyolultabbig haladó mozgás révén”. 

A fejlesztés alapja egyrészt a gyermek megismerésén alapszik, másrészt 

a fejlesztésén.  

Az első lépés a gyermek megismerése, anamnézis áttekintése, szülők 

kikérdezése, valamint figyelemmel kíséri a gyermek beilleszkedésének 

folyamatát. A következő lépés a testi képesség, a motoros képesség, a kognitív 

képességek, az emocionális képességek és a szocializációs képességek mérése 

lesz a fő szerep. Ezeket a méréseket azért végezzük, hogy útmutatást kapjunk, a 

gyermek fejlesztését illetően.  
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 2.2. A mozgás szerkezete  

A testgyakorlatok, valamint a gimnasztikai gyakorlatok mozgásszerkezete 

térbeli, időbeli és dinamikai összetevőkből áll (Nádori,2005). 

A gimnasztikai gyakorlatok mozgásszerkezet összetevői Makszin (2014) 

nyomán: 

 

A mozgásszerkezet térbeli összetevői:  

- A test kiindulóhelyzete az a helyzet amelyben a mozgás megkezdése 

előtt vagyunk a szerhez vagy közvetlenül a környezetünkhöz 

viszonyítva.  

- Út, útnak nevezzük azt a távolságot, amelyet a mozgó test 

(helyváltoztatás) vagy testrész (helyzetváltoztatás) a környezethez 

viszonyítva a mozgás megkezdésétől befejezéséig megtesz.    

- Helyzetváltoztatásról, akkor beszélünk, ha testrészek és a test 

egymáshoz viszonyított helyzete megváltozik. Ez a mozgás térbeli 

haladással nem jár a kiindulóponthoz viszonyítva. 

- A helyváltoztatás, mindig valamilyen mértékű haladást jelent a 

kiindulási ponthoz viszonyítva, vagyis az egész test egy másik helyre 

történő elmozdulását jelenti, pl. járás, futás stb. 

- A mozgás irányának a mozgó test vagy testrész mozgás-pályájának a 

környezethez viszonyított térbeli helyzetét nevezzük. Ennek alapján a 

mozgás történhet fő irányok alapján: előre, hátra, felfelé, lefelé, balra, 

jobbra, valamint a mozgás történhet rézsútos irányban, illetve ezek 

variációi szerint is.  

- A mozgás terjedelem az elmozdulásnak azt a mennyiségét jelenti, amely 

a mozgó test vagy testrész a mozgáspályán megtesz. Ez alatt az 

elmozdulás mértékét értjük. Mértéke a megtett út nagysága, valamint az 

ízületekben történő elmozdulás nagyságát jelenti. 

- A mozgás mechanikai fajtája szerint megkülönböztetünk 

egyesesvonalú, ferde, rotációs, folyamatos, szaggatott stb. mozgásokat.  

- A befejező helyzet az a testhelyzet, amelyben az elindított és 

végrehajtott gyakorlatot leállítjuk.  
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A mozgásszerkezet időbeli összetevői: 

Az időbeli jegyek a mozgás végrehajtásának időtartamát, sebességét és tempóját 

jelentik.  

- Időtartamnak a mozgáscselekvés végrehajtásának a befejezéséig tartó 

idejét nevezzük. 

- Sebesség a végrehajtás gyorsaságát fejezi ki, a megtett út és idő 

viszonylatában.  

- A tempót lehet változtatni, ami a gyakorlatok szervezetre kifejtett 

hatásában nyilvánul meg pl. ha fokozzuk vagy csökkentjük a tempót, a 

terhelést és az erőkifejtés intenzitását. Akkor beszélünk ritmusról, 

amikor a mozdulatokban, mozgásszerkezetben történő felgyorsulások és 

lelassulások viszonyából, arányából adódik. A testgyakorlatok ritmusa 

összefüggésben van a tempó változtatásával. 

A mozgás tempója lehet: 

✓ lassú, 

✓ közepes, 

✓ élénk, 

✓ gyors 

A szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokat ütemezéssel vagy 

zenekísérlettel segítjük.  

A gyakorlat szerint lehet:  

30 mozdulat 1 perc alatt = lassú tempó 

50-60 mozdulat l perc alatt = közepes tempó 

80-90 mozdulat l perc alatt = élénk tempó és 

120-180 mozdulat l perc alatt = gyors tempó 

 

- Ütem, a zenében a hangok időtartamát hangjegyértékekkel jelölik. A 

gimnasztikában a mozdulatok időtartamának jelölésére az ütem szolgál. 

A gimnasztikai gyakorlatok ütembeosztása mindig páros, ez teszi lehetővé a 

folyamatos ismétlést, találkozhatunk például 2 ütemű, 4 (2x2) ütemű, 8 (2x4) 

ütemű, 16 (2x8) ütemű stb.  
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A mozgásszerkezet dinamikai jegyei: 

A mozgásszerkezet dinamikai jegyeit az ember belső erői (izomerő) és az 

emberre ható külső erők (gravitáció, a szer súlya stb.) határozzák meg. Statikus, 

valamint dinamikus erőkifejtésről beszélünk.  

 2.3. A gimnasztika gyakorlatelemek szakkifejezései 

A testgyakorlatok során megkülönböztetünk statikus tartásos helyzeteket, 

valamint dinamikus mozgásos gyakorlatokat.  

2.3.1. Statikus tartásos helyzetek 

A testrészek helyzetére vonatkozó szakkifejezések: 

 

1. Ujjtartások 

 

           1. fotó:                                  2. fotó:                                3. fotó:                                4.fotó: 

  nyújtott, zárt ujjtartás           természetes ujjtartás                 ökölbeszorítás                        ujjfűzés    

 

 

2. Kéztartások 

 

 
            5. fotó:                              6. fotó:                                   7. fotó:                                8. fotó: 

         felső kéztartás                          orsótartás                          alsó kéztartás                  fordított kéztartás 

  

 
9. fotó: vegyes kéztartás 
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3. Kartartások 

a) nyújtott kartartások 

 

 
         fotó. ábra:                      11. fotó:                     12. fotó:                     13. fotó:                     14. fotó 

         mélytartás           mellső középtartás       oldalsó középtartás         jobb oldalsó                magastartás 

                                                                                                                   középtartás 

 
            15. fotó:                 16. fotó:                       17. fotó                       18. fotó:         19. fotó: 

     mellső rézsútos         mellső rézsútos           oldalsó rézsútos        oldalsó rézsútos           hátsó rézsútos 

         mélytartás                  magastartás                   mélytartás                 magastartás                 mélytartás 

 

        
20. fotó:                          21. fotó: 

mellső oldalsó                   mellső oldalsó 

rézsútos magastartás          rézsútos mélytartás 

 

b) hajlított kartartások 

 

           22. fotó:                     23. fotó:                      24. fotó:                      25. fotó:                     26. fotó: 
    combra tartás             csípőre tartás               mellhez tartás            vállhoz tartás               vállra tartás 
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                         27. fotó:    28. fotó:                       29. fotó:                    30. fotó: 

                         tarkóra tartás            derékszögtartás                íves tartás               fejtetőre tartás 

 

 

c) vegyes tartások 

  
       31. fotó:               32. fotó:             33. fotó:                34. fotó:                35. fotó:               36. fotó: 

      „s” tartás      csukló keresztezés    karkeresztezés           nyújtott                  hajlított        nyújtott-hajlított 

                                                                                            vegyestartás          vegyestartás        vegyestartás 

 

4. Fogásmódok 

a) a kezek egymástól való távolsága szerint 

 

 
       37. fotó:                       38. fotó:      39. fotó:                   40. fotó:                     41. fotó: 

        zárt fogás                     szűk fogás                 rendes fogás               tárt fogás              keresztezett fogás 

 

b) a tenyerek helyzete szerint 

 

 
        42. fotó:                      43. fotó:                       44. fotó:                     45. fotó:                     46. fotó: 

      felső fogás                   alsó fogás                      orsófogás                fordított fogás             vegyes fogás 
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c) az ujjak helyzete szerint 

 

 
                 47. fotó: madárfogás             48. fotó: teljes fogás            49. fotó: befogás 

 

5. Álló helyzetek 

a) állások 
 

 
    50. fotó:                     51. fotó:                        52. fotó:                     53. fotó:                      54. fotó: 

     alapállás                  pihenj állás                     zárt állás                    lábujjállás                    sarokállás 

 

 

 
       55. fotó:                       56. fotó:                      57. fotó:                   58. fotó:    59. fotó: 

       szögállás                  hajlított állás                guggoló állás          nagy terpeszállás         kis terpeszállás 

 

 

 
     60. fotó:                 61. fotó:                  62. fotó:                 63. fotó:            64. fotó:              65. fotó: 

haránt terpeszállás       lépőállás               kilépőállás             támadóállás         védőállás            lebegőállás 
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b) térdelések 

 
   66. fotó:          67. fotó:                 68. fotó:                                    69. fotó:    70. fotó: 

    térdelés      terpesztérdelés         térdelőülés                                 féltérdelés                    féltérdelés oldatra  

                                                                                                                                   nyújtott lábbal 

c) ülések 

 

 
      71. fotó:                 72. fotó:                    73. fotó:                        74. fotó:                           75. fotó: 

    nyújtott ülés            terpesz ülés                törökülés                   hajlított ülés               hajlított terpeszülés 

     

 

            
                                                76. fotó:                             77. fotó:    

                                               zsugorülés                      lebegőülés 

 

 

d) fekvések 

 

     
    78. fotó: hason fekvés                 79. fotó: hanyatt fekvés                80. fotó: oldalt fekvés 
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e) kéz- és lábtámaszok 

    

 81. fotó:             82. fotó:                      83. fotó:                    84. fotó:                     85. fotó: 
guggolótámasz  bal guggolótámasz       jobb guggolótámasz          térdelőtámasz                 térdelőtámasz  

                           jobb lábnyújtással           bal lábnyújtással                                                    lábemeléssel 

                                       hátra                           oldalra              

 

 

 
        86. fotó:                    87. fotó:                        88. fotó:                        89. fotó:              90. fotó: 

   térdelőtámasz            térdelőtámasz                 fekvőtámasz              hátsó fekvőtámasz            oldalsó                                             

    saroküléssel              láblendítéssel                                                               fekvőtámasz 

 

 

2.3.2. Dinamikus mozgásos gyakorlatok 

 

          
                                               91. fotó: lendítések 

 

 

         
                                       92. fotó: lengetés                                            93. fotó: lebegtetés 
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          94. fotó: emelés                                                            95. fotó: leengedés 

 

   
                      96. fotó: ereszkedés                                             97. fotó: emelkedés 

  
 

   
                      98. fotó: hajlítás                                              99. fotó: nyújtás 

 

 

 
                                                               100. fotó: döntés 

 

       
                       101. fotó: dőlés                                                      102. fotó:fordítás 
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103. fotó: forgatás 

 

 
104. fotó: rugózások 

 

2.4. Az óvodai mozgásfejlesztés és az iskolai mozgásnevelés/testnevelés 

foglalkozások struktúrájának a felépítése 

 

Az óvodai mozgásfejlesztés és az iskolai mozgásnevelés/testnevelés 

foglalkozások szerkezetének a felépítése a következő: 

- Bevezető rész- előkészítő rész 

- Fő rész- feladatmegoldó, képességfejlesztő rész 

- Befejező rész- szervezet lecsillapítása 

 

A fent említett szerkezeti felépítésben, szorosan egymással összefüggnek, 

mindhárom egységnél figyelembe kell venni az élettani-, a nevelési-oktatási és 

pszichológiai szempontokat és a sajátos feladatokat a foglalkozások 

tervezésénél, megvalósításánál. A szakember/pedagógus felelőssége és feladata, 

hogy tudatos, tervszerű, személyre és egyénre szabott feladatokat alakítson ki, 

hogy a gyerekek képességének megfelelő legyen ép és kiemelt figyelmet 

igénylő csoportoknál egyaránt. 
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Az előkészítő rész tervezésénél a szervezési2 feladatok és a szervezet3 

bemelegítése mellett fontos az érdeklődésfelkeltés4, a gyakorlási készség 

megteremtése, valamint a motiválás, arra szolgál, hogy a gyerekek kapjanak 

kedvet a mozgáshoz, legyen aktív a részvételük. Ahhoz ismerni kell az adott 

célcsoportot, akiknek tartjuk a foglalkozást. Rendkívül fontos az aktív 

foglalkozáskezdés, mert nagyban segíti a motivációt és az érdeklődés 

fenntartását.  

A fő résznél élettani szemszögből törekedni kell a fokozatos 

terhelésnövelésre5, nevelési-, és oktatási szempontból a foglalkozás központi 

célkitűzése a cél, képességfejlesztés feladatainak megoldása mellett az 

örömszerzés, a kihívás, a pozitív élmények lélektani feltételei.  

A foglalkozás végén legyen mód és idő az ellazulásra, a nyugalmi pozícióba 

való visszatérésre, hiszen a foglalkozás befejező szakaszánál fontos  

A levezető rész a befejező rész egyben is a szervezet lecsillapítása a cél, a 

foglalkozás végén legyen mód és idő az ellazulásra, a nyugalmi pozícióba való 

visszatérésre különböző feladatokkal például nyújtás, stretching, relaxációs 

feladatok, légző gyakorlatok, valamint a szerek helyre rakása, rendbehozása, 

értékelés, gyermekek önértékelése, elköszönés és nem utolsó sorban az 

érdeklődés fenntartása, pozitív érzelmi hatások növelése a cél, hogy 

szeressenek mozogni,  

A mozgásfoglalkozások kiemelt szempontjai: 

✓ Gyermekközpontú személyiségfejlesztés a mozgásos cselekvéseken 

keresztül (pozitív jellemtulajdonságok – pl. akaraterő, bátorság, fair 

play, együttérzés, odafigyelés, barátság, nyitottság – kialakítása és 

fenntartása) 

✓ Preventív, egészségtudatos szemlélet a mozgásfejlesztés során. 

 
2 Szervezés: öltözködés, öltözői szokásrend, terem (tornaterem) szellőztetése, szükséges 

eszközök előkészítése 
3 Szervezet bemelegítése: szervek, szervrendszerek, vérkeringés, idegrendszer, biokémiai 

folyamatok előkészítése, a gyermek szervezetének mindenoldalú bemelegítése 
4 Érdeklődésfelkeltés: az érdeklődésnek nagy szerepe van a személyiségfejlődésben, különösen 

az ismeretszerzés, a tanulás, a képesség- és a kiemelkedő képesség és tehetségfejlesztés 

területén. 
5 Fokozatos terhelésnövelés: terhelés, pihenés megfelelő arányának kialakítása figyelembe véve 

a személyes, egyénre szabott sajátosságokat. 



        

43 

 

✓ „A testi paraméterek és lelki tényezők eltérő fejlődési ütemének 

figyelembe vételével - a differenciált feladatkiosztásokon kívül 

jelentős szerephez jut a motoros tanulás, a tevékenységbe ágyazott 

kognitív fejlesztés-, a rendszeres fizikai aktivitás, az 

egészségtudatos, aktív életvezetésre való szocializáció elősegítése 

és érzelmi képességek pozitív megerősítése, fejlesztése6.  

✓ Életkori sajátosságokra és egyénre szabott motoros képességek 

sokoldalú fejlesztése és a játékigény kielégítése. Mozgásfeladatok 

adaptálása szükségszerűen alkalmazása.  „A sajátos nevelési igényű 

gyermekek szemszögéből fontos a naponta megkapott pozitív modell 

mellett a szakszerű, sérülésspecifikus fejlesztés, és ezek által 

személyiségük, képességeik minél teljesebb kibontakoztatása” 

(Laoues-Czimbalmos-Müller, 2018, p. 29.). 

 

 2.4.1.  Preventív testtartásjavító gimnasztikai gyakorlatok fit-ball labdával 

 

Az izomerő és az egyensúly fejlesztésében nagy szerepet játszanak az instabil 

eszközökön végzett gimnasztikai testgyakorlatok. A Fit-ball labda rendkívül 

nagy szerepet játszik az antigravitációs, testtartási és egyensúlyozási 

mozgásokban, mivel a testtartási reakciók szabályozása a vesztibuláris 

rendszerben zajlik. A vesztibuláris ingerek az egész neurológiai rendszerre 

hatást gyakorolnak. Az egyensúlyközpont ingerléssel befolyásolható az 

izomtónus és ezáltal javíthatók a motoros funkciók, hiszen az adekvát 

testhelyzet megtartásához az izomzat tartós reakciója elengedhetetlen. A fit-ball 

labda használata elengedhetetlen eszköze prevencióban, valamint a diszfunkciók 

megelőzésében.  

Fejlesztési területek: 

- mozgás összerendezettség, koordinált mozgás 

- tér- és helyzetérzékelés 

- figyelem 

- beszéd 

- ritmus 

 

 
6 4. melléklet [11. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] 
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Kulcspontok: 

- Helyes ülés a labdán: a lábszár és a comb által bezárt szög körülbelül 90-

100 fok, egyenes háttal ülve, talp a talajon támaszkodik, a lábfejek a labda 

elé legyenek, tekintet előre néz 

- Célszerű differenciáló (feladat megkönnyítése szempontjából) eszközöket is 

alkalmazni, mint például labda- és bordásfal egyidejű alkalmazása, 

zsámoly, szék. (Figyelem! Egy bizonyos időelteltével fárasztó és 

megterhelő lesz a labdán ülve végezni a feladatokat).  

 

A feladatok eredményes végzéséhez nagyon fontos a megfelelő labdaméret 

kiválasztása, amely alapjául a testmagasság szolgál: 

 

Testmagasság/Labdaátmérő 

140 – 155 cm /55 cm 

155 – 172 cm /65 cm 

172 – 185 cm /75 cm 

 

 

Fit-ball labda testtartásjavító gyakorlatai 

 

 

  
Kh.:  hajlított terpeszülés a labdán, kar mélytartásban: 

1. ü.: karok lendítése magatartásba, belégzés; 

2. ü.: kiindulóhelyzet (kilégzés). 

Megjegyzés: A tudatosan végzett légzőgyakorlatok alkalmazásával elősegítjük, illetve 

növeljük a szív és tüdő kapacitását, valamint helyes légző technika kialakításban játszik 

jelentős szerepet 
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Kh.:  hajlított terpeszülés a labdán, ujjfűzés mellkas előtt: 

1-3.ü.: karnyújtás mellső  középtartásban, hátdomborítással kilégzés; 

4.ü.:karemelés magastartásba, belégzés; 

5-7.ü.: karkörzés hátra kilégzés; 

8.ü.: kiindulóhelyzet. 

 

   
Kh.: hajlított terpeszülés a labdán,, kar mellső középtartásban: 

1-3.ü: bal karkörzés hátra, kilégzés; 

4.ü.: kiindulóhelyzet, belégzés; 

5-7.ü: mint a 1-3. ütem ellenkezőleg is; 

8.ü.: kiindulóhelyzet, belégzés. 

 

   
Kh.: hajlított terpeszülés a labdán, kar csípőre tartásban: 

1. ü.:bal láb és bal kar nyújtása előre mellső középtartásban; 

2. ü.: kiindulóhelyzet;. 

3. ü.: mint az 1. ü. ellenkezőleg is 

4. ü.: kh. 

 



        

46 

 

  
Kh.: hajlított terpeszülés a labdán, kar oldalsó középtartásban: 

1. ü.: karhajlítással vállratartás;  

2. ü.: kiindulóhelyzet. 

 

    
Kh.: hajlított terpeszülés a labdán, kar oldalsó középtartásban: 

1-2. ü.: karhajlítással vállratartás;  

3. ü.: kiindulóhelyzet; 

4.ü.: jobb könyökhajlítás vállra; 

5-6.ü.: mint a 1-2. ütem; 

7.ü.: mint a 4.ü. ellenkezőleg is; 

8.ü.: kiindulóhelyzet 

 

  
Kh.: hajlított terpeszülés a labdán, kar csípőre tartásban: 

1. ü.: törzsfordítás jobbra kar nyújtással hátra alsó kéztartással, kilégzés;  

2. ü.: kiindulóhelyzet, belégzés; 

3.ü.: mint az 1. ü. ellenkezőleg is; 

4.ü.: kiindulóhelyzet, belégzés. 
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Kh.: hajlított terpeszülés a labdán, tarkóratartás: 

1-2. ü.: törzsdöntés előre, karlendítéssel oldalsó középtartásban;  

3-4. ü.: kiindulóhelyzet. 

 

  
Kh.: hajlított terpeszülés a labdán, karok tarkóratartásban: 

1-2. ü.: törzshajlítás előre, talajérintéssel; 

3-4. ü.: kiindulóhelyzet. 

 

  
Kh.: hajlított terpeszülés a labdán, kar mellső középtartásban: 

1-2.ü: karhúzás hátra, fordított kéztartással, belégzés; 

3-4.ü.: kiindulóhelyzet, kilégzés. 
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Kh.: jobb harántállás, bal láb (talp) támaszkodik  a labdán, , jobb kéz bordásfalon 

felsőfogással, bal kéz csípőn; 

1-2.ü: térdnyújtás (kigörgetéssel) előre; 

3-4.ü.: térdhajlítás kiindulóhelyzetbe. 

Megjegyzés: Az egész gyakorlatot kötelező elvégezni ellenkezőleg is! 

 

  
Kh.: jobb harántállás, bal láb (talp) támaszkodik  a labdán, , jobb kéz bordásfalon 

felsőfogással, bal kéz csípőn; 

1-2.ü: térdnyújtás (kigörgetéssel) balra; 

3-4.ü.: térdhajlítás kiindulóhelyzetbe. 

Megjegyzés: Az egész gyakorlatot kötelező elvégezni ellenkezőleg is! 

 

  
Kh.: hason fekvés a labdán, a lábak nyújtva kisterpeszben a talajon, kéz a talajon 

támaszkodik: 
1-2.ü.: bal térdhajlítás; 

3-4.ü.: kiindulóhelyzet; 

5-6.ü.: mint az 1-2. ütem ellenkezőleg is; 

7-8.ü.: kiindulóhelyzet. 
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Kh.: hason fekvés a labdán, a lábak nyújtva kisterpeszben, kéz a talajon támaszkodik: 

1-2.ü.: térdhajlítás; 

3-4.ü.: kiindulóhelyzet; 

5-6.ü.: mint az 1-2. ütem ellenkezőleg is; 

7-8.ü.: kiindulóhelyzet. 

 

  
Kh.: hanyatt fekvés, sarok a labdán támaszkodik, kar mélytartásban: 

1-2.ü.:labda behúzása, térdhajlítással; 

3-4.ü.: kiindulóhelyzet. 

 

   
Kh.: hanyatt fekvés, térdek hajlítva, talptámasz: 

1-4.ü.:törzsemelés (fej, váll, felsőháti szakasz emelése),  labdagörgetéssel térdig; 

5-8.ü.: ereszkedés vissza kiindulóhelyzetbe. 
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Kh.: hanyatt fekvés, labda lábszárak között szorítva: 

1-4.ü.:labda felhúzása mellkasig; 

5-8.ü.: ereszkedés vissza kiindulóhelyzetbe.  

 

 
Kh.: hajlított terpeszülés a labdán háttal a bordásfalnak, kar érintőmagasságban, 

tártfogás: 

Mellkasemelés. 

 

 
Kh.: hajlított terpeszülés a labdán, bordásfalfogás (rendes fogással): 

1-2.ü: hajlított jobb lábemeléssel kifelé forgatással a jobb boka bal térdhez; 

3-4.ü.: kiindulóhelyzet; 

5-6.ü.: mint a 1-2. ütem ellenkezőleg is; 

7-8.ü.: kiindulóhelyzet. 



        

51 

 

  
 

Kh.: terpesztérdelés, kéztámasz a labdán, belégzés: 

1-2. ü.: labdagurítás előre, mellkas közelít a talajhoz, kilégzés; 

3-4. ü.: labdagurítás vissza kiindulóhelyzetbe. 

 

 
Kh.: hanyatt fekvés a labdán: 

Előre-hátra gurulás, lazítás, hintázás. 
 

 

Differenciálási és adaptálási lehetőségek  

(eltérő fejlődési ütemének figyelembevételével) 

 
A fit-ball labdán végzett gyakorlatokat differenciálhatjuk, más módszerekkel és 

eszközökkel. A gyakorlat sikeres végrehajtását elősegítő rávezető eljárásokat, 

célgyakorlatokkal, rávezető gyakorlatokkal, helyes mozgást kiváltó helyzetekkel 

és feladatokkal, segítségadással tudjuk támogatni, valamint más egyéb 

eljárásokkal és módszerekkel is történhet. 
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A Fit-ball labda testtartásjavító gyakorlatait végeztethetjük más eszközökkel is a 

fokozatosság elvét betartva, a gyermekek labda helyett használhatnak zsámolyt, 

mely az alábbiak szerint alkalmazható: 
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Szerdahelyi Zoltán 

III. fejezet. 

3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A KÜLÖNLEGES 

BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK 

MOZGÁSOS JÁTÉKTEVÉKENYSÉGÉNEK 

TÁMOGATÁSÁHOZ 

 

„A mozgásos játékok, mint közösségi tevékenységek, a gyermekek 

pszichoszociális fejlődése szempontjából meghatározó tényezők.” (Csányi – 

Kovács – Boronyai, 2014) 

Így, és tartalmilag ezzel megegyezően kezdődnek a mozgásos játékok 

elméletével és gyakorlatával foglalkozó munkák. 

A játék kifejezés számos tevékenységre utalhat, de magára a tevékenység során 

felhasznált eszközökre is. Hagyományos megközelítésben olyan tevékenység, 

mely örömöt okoz a részt vevők számára, pozitív érzelmi töltettel bír, 

szórakoztat, érdek nélkül és öncélúan végezzük, valós és fiktív elemeket is 

tartalmaz és összetett hatásmechanizmus jellemzi (Bíró – Juhász – Széles-

Kovács – Szombathy - Váczi, 2015). 

Tudományáganként is eltérő játékdefiníciókkal és kategorizálással 

találkozhatunk. Eltérő a játék pszichológiai és pedagógiai strukturálása (1. ábra). 

  

 

8. ábra: A játékok csoportosítása pszichológiai és pedagógiai szempontból 

Forrás: Bíró és mtsai, 2015 alapján saját szerkesztés 
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Mind a játékok mozgásanyagának sokszínűsége, mind a játékok 

helyszíneinek (sőt, közegének is) a variálhatósága sokoldalú fejlesztést tesz 

lehetővé. A játék/játékosság kifejezések az elmúlt egy évtizedben mind 

horizontális, mind vertikális tekintetben szervesen épültek be a mozgásos 

tevékenységekkel foglalkozó szakemberek módszertani ajánlásaiba. Nem 

csupán felszíni változásokról, hanem a mozgásos tevékenységek területén 

bekövetkező paradigmaváltásról beszélhetünk, melynek megvalósítása 

érdekében nemcsak az elméleti ismeretek bővültek, hanem a gyakorlati 

(személyi és tárgyi feltételek, módszertani kiadványok/továbbképzések) 

pedagógiai munka pillérei is erősödtek. Az általános- és középiskolai oktatáson 

kívül az óvodai nevelésben is szükséges ezen szemléletbeli változásokat 

beépíteni az óvodapedagógusok munkájába, az Alapprogrammal összhangban. 

A fejlődés- és élményközpontúság hangsúlyossá válása biztosíthatja a 

gyermekek számára a mozgás által kiváltott örömöt, mely az egyik alapvető 

motivációs tényezője lehet az élethosszig tartó mozgásnak. A rendszeres mozgás 

kiváló befektetés (Szerdahelyi, 2020) a saját életminőségünk szintjének növelése 

szempontjából. Nem érdemes elszalasztani azt a nagyszerű lehetőséget, melyet 

az óvodáskor szenzitív-intenzív mozgásfejlődési időszaka kínál a szülők és az 

óvodapedagógusok számára. A gyermekkori elhízás arányának növekedése sötét 

jövőképet vetít elénk az elkövetkező évtizedek népegészségügyi mutatói 

szemszögéből. A számtalan civilizációs kihívás közül a „homo sedens – ülő 

ember” (Soós, 2009) megjelenése és elterjedése jelentheti a legnagyobb kihívást 

az egészség megőrzésének/fejlesztésének útján, és egyben a legnagyobb 

akadálya a kívánatos (WHO, 2010) fizikai aktivitás elérésének. Az óvodáskorú 

gyermekek mozgásszükséglete jó esetben szinte kielégíthetetlen. A jövő 

generációjával való foglalkozás során törekednünk kell a változatos 

mozgásformák bevezetésére, rendszeres alkalmazására. Az 

alapmozgáskészségek vagy fundamentális mozgáskészségek (Boronyai – Király 

– Pappné – Csányi, 2015) – járás, futás, ugrás, szökdelés, kúszás, mászás, dobás, 

támaszgyakorlatok, gurulások, gördülések, függőállások, függések, rúgás, ütés, 

labdás készségek – megszilárdulása nélkül a gyermek mozgásfejlődése nem lesz 

harmonikus, és az általános-, valamint a középiskolai évek alatt nehézséget okoz 

a különböző sportági mozgásformák elsajátítása. Ebből kiindulva pedig a 

szociális készségeket is kiválóan fejlesztő sportjátékok (kézilabda, kosárlabda, 

röplabda, labdarúgás) technikai elemeinek elsajátítása is túlzott erőfeszítéseket 

igényel, ez pedig a közös mozgás élményszerűségét is devalválja. Az 

óvodáskorban a fejlődés üteme gyors, és ebben az időszakban a szükséges 
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környezeti hatások hiánya az egész személyiségfejlődést akadályozza. Ezt a 

hiányosságot a későbbiekben lehetetlen pótolni.  

Az óvodáskorú gyermek legtermészetesebb tevékenysége a játék és a 

mozgás. A mozgásos tevékenységek pozitív hatásai a gyermekek fejlettségi 

szintje alapján kiválasztott játékokkal válnak teljessé, s a gyermek számára 

élményt adóvá. Bíró és munkatársai (2015) megfogalmazása szerint: „Kezdetben 

az érzékelő, mozgásos, kísérletező játékok dominánsak, majd óvodás korban az 

alkotó- és szerepjátéké a főszerep. Megjelennek a szabályjátékok, és fontos 

szerep jut a mozgásos játékoknak is. Az óvodás gyermek fáradhatatlanul mozog, 

tevékenykedik. A legfőbb tevékenységi formája a játék. A játék egy óvodás korú 

gyermek számára maga a szórakozás, a tanulás, az elemi szükséglet.” 

A játéktevékenység folyamatos kihívások elé állítja a gyermekeket. A 

problémamegoldás élményszerűvé válik, a gyermek saját igényeinek 

megfelelően gyakorolhat, megismételhet bizonyos dolgokat, önállóságnak is 

teret ad, tevékenységbe ágyazottan jelenik meg és személyiségformáló hatása 

van. A legfontosabb kulcsszavak a tevékenység során: 

- motoros tevékenység 

- kognitív funkciók fejlődése 

- gyakorlás 

- megfigyelés 

- kommunikáció 

- szocializáció 

- utánzás 

- kreativitás, képzelet aktiválódása (Orbán-Sebesyén – Sáringerné - 

Hunyadi, 2018) 

 

A játék során a gyermekek mozgatórendszere és a testi képességei is 

fejlődnek. Ezen kívül fejlődik a személyiség (kitartás, kooperáció, bátorság, 

fegyelmezettség, ötletgazdagság, leleményesség, akarat). A páros és csoportos 

feladatmegoldás, a sor- és váltóversenyek, csapatjátékok segítik a közösség 

formálódását. A játék jó alkalmat kínál, hogy a gyermek megismerje saját 

képességeit. A gyermek játékszabályokat sajátít el, melyek betartása a „fair 

play” szellemiségét erősítheti, s elősegíti az agresszivitás háttérbe szorulását. 

Játék közben az önismeret szintje is magasabbá válik. A gyermekek siker- és 

kudarctűrő képessége is javul. 
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3.1. A mozgásos játékok jellemzői óvodáskorban 

  

A játék a mozgásfejlesztés gyermekre szabott (de nemcsak 

gyermekkorban alkalmazható) formája. A játéktevékenység során a motoros 

képességeken kívül az észlelés (percepció), a megismerés, a spontaneitás, az 

emocionális és a szociális képességek is fejlődnek. A korábbi fejezetben már 

utaltunk rá, hogy motorikus képességek mindegyikét fejleszthetjük mozgásos 

játékokkal. Ezek a játékok olyan szituációkat teremtenek, amelyekben a 

mindennapi élethez szükséges képességeket fejleszthetünk – problémamegoldó 

képesség, helyzetfelismerő képesség, kooperatív képességek, kreativitás, 

szolidaritás, tolerancia és empatikus képességek. A mozgásos játék - 

gyűjtőfogalom, melynek keretébe sokféle játék tartozhat, de közös pont, hogy a 

mozgásos tevékenységek során kitűzött feladatok eredményes megoldása 

örömöt okoz a résztvevők számára. A játék szabályai, céljaival és feladatai 

összhangban állnak egymással.  A játék céljai közül kiemelhetünk néhányat: 

képességfejlesztés, bemelegítés, főgyakorlatok gyakoroltatása, változó 

körülményekhez történő alkalmazkodóképesség fejlesztése, érzékenyítés. 

A játékok kiválasztása és a játék paramétereinek meghatározása tudatos 

tervezőmunkát feltételez, melynek során figyelembe vesszük a csoport 

képességeit, valamint a gyermekek egyéni sajátosságait. Egy tevékenységen 

belül többször is kerüljön sor játékra. 

 

4. táblázat. A mozgásos játékok hagyományos felosztása 

Futójátékok Fogójátékok Versengések Sor-

versenyek 

Váltó-

versenyek 

Labdás 

játékok 

Egyéni vagy 

csapatjátékok. 

 

Anyaga: 

természetes, 

kötetlen futás, 

amely iram és 

irányváltoztatá

ssal és egyéb 

feladatmegold

ásokkal 

kapcsolható 

össze. 

 

A játék célja, 

hogy a fogó 

(vagy fogók) a 

játékszabályba

n rögzített 

módon 

megérintsék a 

menekülő 

társaikat. 

 

A tevékenység 

tartalma: gyors 

tempójú 

mozgás, 

Minden 

gyerek 

egyidejűleg 

és azonos 

feltételek 

között végzi 

a 

játékfeladatot

. 

 

Fajtái: 

egyéni, 

páros. 

 

Csapatjáték, 

melynek során 

a résztvevők 

egyszerre 

hajtják végre a 

feladatot. 

 

Fontos, hogy a 

csapatok 

azonos 

létszámúak 

legyenek, az 

esélyegyenlősé

g biztosítása 

Csapatjáték, 

melynek 

során a 

résztvevők 

egymás után 

hajtják végre 

a feladatot. 

 

 

A felállás 

sorrendjében 

a csapattagok 

egymás 

váltásával 

Lehet egyéni 

és 

csapatjáték 

egyaránt. A 

feladat 

eredményes 

végrehajtásá

hoz labdára 

van szükség.  

 

Általánosan 

fejlesztő 

hatásúak, de 

különösen 
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Lényege: Az 

eredményes 

végrehajtás 

futómozgáson 

keresztül 

valósul meg, 

lassú – 

közepes 

tempójú - 

gyors futással. 

 

Kedvezően hat 

a keringésre, 

légzésre. 

 

Fejleszti a 

gyorsaságot, 

állóképességet, 

gyors 

koordinációt, a 

reagáló- és a 

térbeli 

tájékozódó 

képességet. 

 

Foglalkoztatás

i forma: 

együttes, 

csoportonkénti 

csoportfoglalk

oztatás. 

 

A 

mozgástartalo

m lehet futás 

és más egyéb 

ciklikus 

mozgás. 

 

Végezhető 

eszközzel és 

mellyel a 

gyors indulás, 

a gyors 

haladás és az 

irányváltoztatá

s egyaránt 

megvalósíthat

ó 

 

Elemei: futás, 

szökdelések, 

nyusziugrás, 

négykézláb 

futás stb. 

 

A 

fogójátékban 

minden 

játékosnak van 

szerepe, de 

figyelnünk kell 

arra, hogy ne 

legyen túl sok 

passzív 

játékos. 

 

Meghatározott 

területen 

folyik, 

melynek 

kiterjedését 

meghatározza 

a gyermekek 

képessége, 

száma és az 

alkalmazott 

mozgáselem(e

k). 

 

Alkalmas a 

gyorsaság, a 

Végezhetők 

eszközzel és 

eszköz 

nélkül. 

 

Alkalmazott 

alakzat: 

vonal, kör, 

szétszórt ill. 

szabálytalan 

alakzatú 

csoportokban

. 

 

Minden 

természetes 

mozgás 

képezheti a 

versengések 

anyagát. 

 

A 

játékfeladato

k a gyors és 

célszerű 

teljesítéssel 

vagy a 

mozgások 

pontos 

végrehajtásá

val függenek 

össze. 

 

A 

legcélravezet

őbb 

megoldás 

dönti el a 

versengés 

eredményét 

(divergens 

érdekében. 

 

Mind a 

kondicionális, 

mind a 

koordinációs 

képességek 

fejlesztésére 

alkalmas. 

 

Kiváló 

lehetőség a 

közösségi 

összetartozás 

erősítésére 

(küzdelem 

egymásért). 

 

A 

sorversenyek 

főbb típusai: 

helycserés, 

sorkerülős, 

kijelölt 

távolságra 

történő. 

 

Az 

ütemtervben 

szereplő 

minden 

ciklikus és 

aciklikus 

mozgáselemet 

fel lehet 

használni. 

 

Végezhető 

eszközzel és 

eszköz nélkül. 

 

végeznek 

meghatározot

t feladatokat. 

 

A váltás 

mindig a 

kiinduló 

vonalnál 

történik. 

 

 

Kiváló 

lehetőség a 

közösségi 

összetartozás 

erősítésére 

(küzdelem 

egymásért). 

 

A váltás 

módja 

meghatározot

t (érintés, 

tárgyátadás). 

 

Aki a 

feladatot 

befejezte 

mindig a 

saját 

csapatának 

utolsó 

helyére áll 

be. 

 

A 

ütemtervben 

szereplő 

valamennyi 

testgyakorlat, 

mozgáselem 

fontos 

szerepük van 

a 

koordinációs 

képességek 

fejlesztésébe

n (labda 

mozgásához 

való 

alkalmazkod

ás). 

 

Sokoldalú 

felhasználás 

(egyéni-

csapat, 

teremben-

szabad 

levegőn, 

különböző 

méretű és 

anyagú). 

 

A 

sportjátékok 

előkészítéséb

en 

nélkülözhetet

lenek. 

 

Alkalmazhatj

uk 

bemelegítő 

feladatként. 

Rávezető, 

előkészítő 

szerepet is 

kaphatnak a 

labdás 

főgyakorlato

k elsajátítása 
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eszköz nélkül. 

 

Egybeköthető 

akadályok 

leküzdésével is 

(balesetveszél

y 

elkerülésével). 

 

Variálásával 

növelhető a 

terhelés 

intenzitása. 

 

Felhasználási 

lehetőségük 

sokszínű. 

 

Szabadban 

történő 

alkalmazása 

célszerű 

(megfelelő 

tárgyi és 

időjárási 

viszonyok 

mellett).  

térbeli 

tájékozódó 

képesség, az 

állóképesség, a 

helyzetfelisme

rő képesség és 

a gyors 

koordináció 

fejlesztésére. 

 

Házas és ház 

nélküli, 

eszközös és 

eszköz nélküli 

változatban is 

játszhatóak. 

 

Foglalkoztatás

i forma: 

együttes vagy 

csoportonkénti 

csoportfoglalk

oztatás 

(„átesős 

játék”). 

 

problémame

goldás). 

 

A versengés 

eredményét 

azonnal 

közöljük. 

 

Felhasználha

tó eszközök: 

a kéziszerek 

mindegyike 

(babzsák, 

labda, karika, 

bot, szalag 

stb.). 

 

A kiinduló és 

befejező 

helyzet 

minden 

játékban 

meghatározott. 

 

 

Értékelésük 

futamonként 

történik 

(pontok helyett 

különböző 

szimbólumoka

t 

használhatunk 

fel). 

 

felhasználhat

ó. 

 

Formája: 

kerülő váltó, 

eszközökkel 

végzett, 

összetett 

feladatokat 

tartalmazó, 

szemben álló 

oszlopokkal. 

 

Értékelés 

futamonként 

történik 

(pontok 

helyett 

különböző 

szimbólumok

at 

használhatun

k fel). 

 

során, vagy a 

tevékenység 

fő részében, 

fő 

feladatként, 

esetleg a 

megszerzett 

ismeretek 

alkalmazásak

or. 

Forrás: Bíró és mtsai, 2015 alapján, saját szerkesztés 

  

A játéktervezés – szervezés – lebonyolítás jellemzői: 

A játék kiválasztásánál figyelembe kell venni az alábbi szempontokat: 

- fejlesztési terület 

- alkalom a tanult mozgások változó körülmények közötti gyakorlására  

- a tevékenység előkészítheti a főgyakorlatot 

- a gyermekek életkori sajátosságai, fejlettsége és előképzettsége 

- a csoport létszáma 

- ha releváns, a csapatok kialakításának folyamatának kontrollálása 

- a rendszeresség és a fokozatosság elve 

- elérhető (de kihívást jelentő) célok kitűzése 

- rendelkezésre álló idő 
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- a tárgyi feltételek, a játékterület nagysága, az időjárás és az évszak 

 

A mozgásos játékok felosztása, valamint a játéktevékenységek céljainak 

megfogalmazása is változáson ment keresztül az elmúlt évek során. Míg 

korábban a játékok többsége szinte kizárólag valamely sportág előkészítő 

tevékenységeként, illetve a motoros képességek fejlesztésében szerepelt, addig 

napjainkban új pillérekkel gazdagodott, mint: 

- kreativitás fejlesztése 

- kooperatív technikák alkalmazása 

- inklúzióra érzékenyítés 

- érzelmi, affektív szabályozás (Csányi és mtsai, 2014) 

 

A játéktervezés folyamatában a következő módszertani ajánlások alapelveit 

tartjuk kívánatosnak, Csányi és munkatársai (2014) mérföldkövet jelentő 

elméleti munkája nyomán: 

 

5. táblázat: A játéktervezés alapelvei 

alapelvek előnyei javaslatok 

Kerüljük a végleg kiesős 

játékokat! 

esélyegyenlőség megteremtése 

 

azonos fejlődési és tanulási esélyek 

 

bizalomteli, barátságos légkör 

társak bevonásával a 

leggyorsabb visszaállás 

lehetőségét biztosítani 

Ha van átmenetileg kiesés, 

akkor kerüljük a kiesők 

további büntetését! 

motiváció fennmaradása 

 

társak szerepének felértékelődése 

kreatív visszaállási 

lehetőségek 

Kerüljük az olyan játékokat, 

melyekben nem biztosított 

mindenki számára a 

folyamatos mozgás!  

mozgásmennyiség növekedése 

 

motiváció fennmaradása 

foglalkoztatási forma 

célszerű megválasztása 

(akár több csoportra bontva) 

Kerüljük az agresszivitást 

kiváltó játékokat! 

sérülésveszély minimalizálódik 

 

csoporton belüli konfliktusok 

száma csökken 

a fizikai fölény 

kompenzációjának 

alkalmazása 

A figyelem a 

játéktevékenységen legyen 

és ne csupán az 

eredményességen! 

legyőzés helyére a kooperáció kerül 

 

a „siker” okainak megismerése 

 

a játék által szerzett ismeretek 

formatív és szummatív 

értékelésbe ágyazottan 
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tudatosítása 

 

 

Kerüljük a nyílt, csoport 

előtti csapatkapitányos 

csapatválasztást! 

kirekesztettség érzése csökken 

 

kompetenciaérzet növekszik 

véletlen szerepének növelése 

(sorsolás, számozás, stb.) 

Forrás: Csányi, 2014 alapján, saját szerkesztés 

 

További nagymértékű változást jelent a szabad- és az irányított játékok 

arányának változása, a szabadjáték javára. 

A mozgáskedv megőrzésének másik fontos kulcsa a felesleges versenyhelyzetek 

mellőzése. A kompetitív motívumok hosszú évtizedeken keresztül határozták 

meg a mozgásos játékokat. Saját emlékeink is az előbbi állítást igazolják. Az 

ilyen jellegű játékok korántsem érték el azt a célt, mely szerint a játékot a 

tevékenység kiváltotta öröm kedvéért folytatjuk, sokkal inkább a gyermekek 

között egyébként is meglévő (mozgásos ügyességre vonatkozó) különbségeket 

növelte. A játékokban rendszeresen „alul maradó” gyermekek egy idő után 

szeretnék elkerülni a számukra frusztráló helyzeteket, amely kihat a mozgással 

kapcsolatos attitűdjeikre is, illetve a kirekesztettség érzésének erősödésére. 

A hazai és a nemzetközi szakirodalomban a játéktevékenység történeti 

áttekintése, a játék definiálása és a gyermekkor játékfejlődésének jellemzőiről 

bőséges információkat találhatunk (Reigl, 1997; Nádasi, 2001). A 

meghatározások közös jellemzője, hogy a „játékot olyan szükségleti 

viselkedésként értelmezzük, amelyet elsősorban önmagáért, a tevékenység 

öröméért, vagyis a játékfeladat megoldásáért végzünk”. (Csányi és mtsai, 2014) 

A kisgyermekkor szinte minden mozgásos tevékenysége játéknak 

tekinthető. Ez a szemlélet alapvető változást hozott/hozhat a mozgásos játékok 

rendszerébe. A győzelem elérése, a szabályok által a konvergens gondolkodást 

erősítő, és a mindenáron  győzni akarás érdekében zajló tevékenység helyett a 

kooperációra, a kreativitásra a társas kapcsolatok mélyítésére alkalmas 

eszközként tekintünk.  

A mozgásos játékokon keresztüli ismeretszerzés hatékony tanulási 

folyamatot biztosíthat, óvodáskorban még hatványozottabban. A kognitív 

képességeken túl az érzelmi és szociális területek fejlesztése is kívánatos, 

melyhez az egyik leghatékonyabb út a kooperatív játékok alkalmazása. 

A kooperatív játékok, a szociális kapcsolati hálózat erősítését célzó és az 

inklúzót elősegítő játékok szerepének növelése elengedhetetlen az érzelmi és 

szociális területek fejlesztésében. Célunk, hogy a játékokat mind a 
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fogyatékossággal élők, mind az ép gyermekek – ugyanolyan eséllyel – 

játszhassák. Az ilyen típusú játékok legfontosabb céljai (Csányi és mtsai, 2014): 

 

- az ép gyermekek átérezzék a fogyatékossággal élők problémáit 

- a segítségadás megfelelő formáinak kialakítása 

- maradandó (felnőtt korra is kiható) élmények biztsosítása 

- a kompetitív motívumok szerepének csökkentése 

- a komplementaritás elvének (a személyek közötti kapcsolatok a hasonló 

értékek mentén erősödnek) hangsúlyossá válása 

- az elfogadás szintjének növelése. 

 

A kooperatív játékok legfontosabb jellemzője, hogy nem a hagyományos - 

győztes vagy vesztes – kategóriákat alkalmazza, a játékok középpontjában csak 

közösen elérhető célok és az ehhez vezető közös tevékenységek állnak. A célhoz 

vezető úton pedig a lehető legtöbb (akár az összes) játékos pozitív érzelmi 

állapotba kerül. Az ilyen jellegű játékok mottója lehetne: „Egymással és nem 

egymás ellen!” (Orlick, 2006) Amennyiben a játékosok elérik a kívánt célt, 

mindenki részesül a sikerélményből. Célszerű a játék végén minden esetben 

tudatosítani a gyermekekben, hogy milyen feltételek mellett tudták a 

legcélszerűbben kivitelezni a mozgást, mely a mozgásos ügyességen túl a 

kreativitást és a problémamegoldó képességet is fejleszti. A kooperatív játékok 

alkalmazásával az alábbi területeken következik be a pozitív változás (Csányi és 

mtsai, 2014): 

- közösségi élmények átélése 

- egymás segítése 

- mozgásügyesség fejlődése 

- pszichikus funkciók javulása 

- közös sikerek megélése. 
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7. ábra: A kooperatív játékok feltételrendszerét mutatja be az alábbi ábra 

(Csányi és mtsai, 2014) Forrás: Csányi és mtsai (2014) alapján, saját szerkesztés 

 

Ahogy korábban említettük, a mozgásos játékoknak nagyon fontos 

szerepe van az érzelmi és szociális képességek fejlesztésében.  A közösségben 

végzett mozgásos játékok közben ugyanis folyamatos kooperációra és 

kommunikációra (verbális és nonverbális)  van szüksége a gyermekeknek. 

Játékszabályok megalkotása, elfogadása/elfogadtatása, a feladatok megértése, 

illetve az „együtt játszani” normáinak elsajátítása állandóan jelen lévő tényezők 

a játéktevékenység során, és ezzel együtt szervesen épülnek be a gyermek 

viselkedésébe. A játéktevékenység jellemzői változó képet mutat a gyermek 

fejlődésének előrehaladtával. Kezdetben az egymás melletti játék jellemző 

(önállóan tevékenység, 3-4 éves korig). Ez bővül aztán páros és csoportos 

játéktevékenységgé. Itt kerül először fókuszba a befogadás kifejezése, hiszen 

nemcsak a fogyatékossággal élő gyermekek befogadásáról van szó, nyugodtan 

kibővíthetjük a kört a mozgásos ügyesség alacsonyabb szintjén álló 

gyermekekre is, akik szintén megtapasztalhatják a kirekesztettség érzését. 

Negatív élmények társulhatnak egy-egy játékszituációhoz, amikor bizonyos 

döntési helyzetben a társaihoz képest inkompetensnek érzi magát a gyermek. 

Mindez kihat a szociális kapcsolati hálózat kiterjedtségére, az önbizalom 

legalább kettő 
fő részvétele 

szükséges 

egyedül nem 
lehet sikeres 
senki a játék 

során

nincsenek 
győztesek vagy 

vesztesek

egyenlő 
fontosságú 

szerepet tölt be 
minden résztvevő
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szintjének csökkenésére. Ez egy spirálisan negatív irányba tartó folyamat, mivel 

a kudarcélmény az azt előidéző helyzetektől való meneküléshez, azaz 

passzivitáshoz (fizikai inaktivitáshoz) vezethet (Watkinson, 2010). Az 

inaktivitás továbbfejlődési küszöböt jelent a mozgásügyesség fejlődésének 

útján, mely a gyermekek körében népszerű sportjátékoktól való távolmaradást 

eredményezheti. A csökkenő mozgás mennyiségi és minőségi jegyeinek romlása 

pedig hosszútávon a különböző típusú megbetegedések kialakulási kockázatát 

növeli. 

 Ne feledkezzünk meg a mozgásos játékok kognitív vetületéről sem. 

Ahogy Csányi és munkatársai (2014) fogalmaznak: „A játék tudatos cselekvés, 

melyben az egész személyiség részt vesz, és amiben fontos szerepe van a 

magasabb rendű értelmi, kognitív folyamatoknak is. A játékot minden esetben 

valamilyen gondolkodási tevékenység kíséri (például: emlékezés, analízis, 

szintézis), amely lehetővé teszi a játékban megjelenő problémák önálló, kreatív 

megoldását. A játékokban szükség van a gyermek folyamatos figyelmére, 

koncentrációjára, határozott, gyors helyzetfelismerésére, emlékezetére, 

képzeletére. Soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az irányított 

mozgásos játékok önmagukban nem helyettesíthetik az aktív, szabad játék 

szerepét.” 

 

Szeretnénk, ha már az óvodás korban különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek mozgásos játéktevékenységének támogatásának színvonalát 

növelhetnénk a pedagógusok mindennapi munkája során. Fogyatékossággal élni 

olyan állapot, amely erősen befolyásolja egy adott személy részvételét és 

lehetőségeit a társadalom számos területén. Annak érdekében, hogy a társadalmi 

integráció sikeres legyen, szükséges egy olyan elfogadó és befogadó környezetet 

teremteni, amely által egy méltóbb, teljesebb és színesebb életet élhetnek. 

Magyarországon az inkluzív szemléletmód az 1990-es évek második felétől 

kezdett elterjedni. Ennek lényege, a gyermekek egyéni fejlődési ütemét 

figyelembe vevő, és a gyermekek képességeihez igazított, tudatos fejlesztése 

úgy, hogy a hangsúly mindvégig az „együtt nevelésen” van, a szegregáció 

(elkülönítés) teljes kizárásával. Sajnos mindmáig nincs kellő mennyiségű és 

minőségű ismeretanyag és képzés a pedagógusok számára, akik így nagy kihívás 

elé vannak állítva, amikor az integrált csoportba bekerül egy vagy több 

különleges bánásmódot igénylő gyermek.  

A fogyatékossággal élő gyermekek esetében a mozgásos aktivitás – 

ideális esetben - éppúgy meghatározó, mint ép társaiknál, és szintúgy 

szerteágazó hatásmechanizmussal rendelkezik, melynek kulcsfogalmai: 



        

69 

 

prevenció, integráció, inklúzió, szociális kompetenciák erősítése (Osváth, 2010). 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fogalomkörébe tartoznak a sajátos 

nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral élők. 

Közös jellemzőjük, hogy fejlődésük üteme elmarad kortársaikhoz képest, mely 

megnehezíti integrációjukat és befogadásukat. Az adaptált mozgásos játékok 

jelentik az egyik lehetséges utat a közösségi befogadás erősítésében. A cél, hogy 

biztosítani tudjuk a játékokban való részvétel kompetenciáját a gyermekekben. 

Adaptált fizikai aktivitás legfőbb jellemzője,  hogy a fizikai aktivitást a gyermek 

képességeihez, szükségleteihez igazodik. (Valkova és mtsai, 2003) 

„Minden gyermeknek ugyanazt az oktatást-nevelést kell nyújtani, 

biztosítva ebben a nagyobb segítséget és támogatást azoknak, akiknek 

szükségük van rá.” /Salamancai nyilatkozat és cselekvési tervezet a sajátos 

nevelési igényű tanulók számára (UNESCO, 1994)/ A vonatkozó magyar 

jogszabály egyértelműen fogalmaz: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az 

a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd”. /2011. évi CXC. törvény 4. § 25. bekezdés/ 

Megkerülhetetlen pedagógiai alapelvvé vált az inkluzív szemlélet 

kialakítása és erősítése. Az inkluzivitás még fontosabb szerepet kap a 21. 

században. Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusokban is kialakuljon egyfajta 

adaptív szemlélet a játéktervezés folyamata során is. Elengedhetetlen, hogy a 

játékfeladatok felépítését és a szabályokat adaptáljuk a fogyatékosság típusához. 

Szintén nagyon fontos, hogy a gyermekek szociális és érzelmi kompetenciáit 

inkluzív szemléletű játékokkal formáljuk, bővítsük és mélyítsük. Ez azért is 

szükséges, mert az óvodáskorú gyermekek ritkán (vagy egyáltalán nem) 

találkoznak fogyatékos társaikkal. Az ilyen érzékenyítő játékok alkalmasak, 

hogy a mindennapi élethez hasonló helyzeteket teremtsenek. A 

problémamegoldás során az ép gyermekek beleérezhetik magukat az 

akadályozott gyermekek által megélt szituációkba, és megtapasztalhatják a 

segítségadás, a tolerancia és a befogadás fontosságát, szükségességét. A játékok 

tervezése és vezetése Csányi (2013) szerint sajátos beállítódást igényel a 

pedagógustól: 

- „nyitottság az improvizatív megoldásokra 

- fokozott empátia 

- fokozott játékkedv elengedhetetlenek a jó hangulatú pillanatokhoz”. 
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Az ilyen játékok egyik előnye, hogy nemcsak sérült gyermekekkel játszhatók, 

sőt az érzékenyítés és inklúzió folyamatában fontos, hogy az ép gyerekek akár 

homogén csoportokban is örömmel folytassanak megváltozott feltételek melletti 

játéktevékenységet (Csányi és mtsai, 2014). 

A különböző típusú fogyatékossággal élő gyermekek mozgásigénye és a 

különböző mozgásformák végrehajtásnak testi és idegrendszeri feltételei nagy 

eltéréseket mutathatnak. Egységes elveket ugyan meg lehet fogalmazni a 

„fogyatékos/sajátos nevelési igényű” gyermekek mozgásfejlődésével és 

fejlesztésével kapcsolatban, de az akadályozottság típusa és mértéke olyan 

széles spektrumon mozog, mely az alkalmazott módszerek és eszközök 

tekintetében is az adaptáció magas szintjét kívánja meg. A célcsoporttal való 

foglalkozás esetében különösen fontos lenne az egyéni sajátosságok figyelembe 

vétele, mely a pedagógustól is megkívánja az elméleti és gyakorlati ismeretek 

terén kívánatos általános tájékozottságot, valamint a differenciálásban rejlő 

lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázását. 

A csökkent teljesítőképesség és a fizikai teljesítőképesség közé nem 

tehetünk egyenlőségjelet. Minél hamarabb találkozik a gyermek szakszerű 

fejlesztéssel, annál nagyobb fejlődés érhető el nála. Az ép óvodás korú 

gyermekek pszichomotorikus fejlődése egyenes ívű, a kognitív – kommunikatív 

– motoros képességek fejlődésének köszönhetően a szellemi és testi 

teljesítőképesség és teljesítmény is magasabb szintre kerül. A tudatos 

mozgásfejlesztés ezt a természetesen végbemenő folyamatot tovább erősíti. A 

különleges bánásmódú gyermek még szélesebb körű, több pilléren álló 

tevékenységet kívánnak meg a pedagógusoktól. Orbán és munkatársai (2018) 

alapján összefoglaljuk ennek a pedagógiai munkának a főbb követelményei: 

- fogyatékossággal kapcsolatos általános ismeretek 

- egyes fogyatékosság-típus jellemzőinek ismerete 

- adott gyermek fogyatékosságának és egészségi állapotának ismerete 

- megmaradt képességek ismerete 

- differenciálási lehetőségek, a fogyatékosság-specifikus mozgásanyag 

felhasználásával 

A játékok tervezése során a következő tényezőket mindenképpen figyelembe 

kell venni, a fogyatékosságtípus jellemzőinek felhasználásával: 

 

- játékosok létszáma 

- játékosok összetétele (ép vagy sérült gyermekek; fogyatékosság 

szempontjából  homogén vagy heterogén csoportok) 

- rendelkezésre álló játékidő  
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- játékterület nagysága 

- eszközök száma/minősége 

- játékszabályok változtatásának lehetőségei 

 

A teljesség igénye nélkül emelünk ki olyan különleges bánásmódot 

igénylő kategóriákat, melyek esetében a játéktevékenység tervezése – 

szervezése – lebonyolítása nagyfokú módszertani felkészültséget, kreativitást és 

az adaptációhoz szükséges kompetenciákat kíván meg. 

A látássérültek mozgásmennyisége az akadályozottság jellegéből 

adódóan szignifikánsan alacsonyabb, mint az ép látású gyermekeké, melynek 

egyik negatív következménye a túlsúlyos és elhízott gyermekek arányának 

növekedése a látássérültek között (Révész-Kiszela, 2015) A fogyatékosság 

jellemzői miatt indokolt a játékterület alapos megtervezése, mely 

akadálymentesített számukra. A balesetveszély elkerülése érdekében a sérülést 

(szúrás, vágás, zúzódás) kiváltó eszközöket puhább anyagból készült 

eszközökkel váltsuk ki. Szükség esetén külső segítség biztosítására is 

gondolnunk kell. A játékterületen tájékozódást segítő eszközöket is 

alkalmazhatunk, például a pályát határoló vonal érdes felületű ragasztószalaggal 

történő kijelölése. A vízben történő játéktevékenység minimálisra csökkenti a 

balesetveszélyt, de az uszodával való ellátottság szintje miatt a „vizes játékok” 

aránya még nagyon alacsony a mozgásos játékokon belül. 

A hallássérültek esetében szintén kulcsfontosságú a mozgás, különösen a 

mozgás ütemének jelentőségének a felismerése a beszédfejlődés elősegítése 

érdekében. A társakkal történő kommunikáció ugyan ebben az esetben is 

nehezebb, mint az ép gyermekek között, de a nonverbális kommunikáció széles 

eszköztára áll rendelkezésükre, melyben a vizuális információcsere a 

meghatározó. Természetesen a pedagógus által megválasztott módszereknél is 

(magyarázat, bemutatás) figyelembe kell venni a fogyatékosság típusát. 

Különösen hangsúlyos az új játék szabályainak és a játék menetének 

magyarázata során a verbális és nonverbális kommunikáció egyidejű, magas 

szintű alkalmazása. A játékok során a vizuális jelzések elsőbbségét kell 

biztosítanunk (zászló, szalag, kézjelek, kartartások), egyenlő esélyt biztosítva a 

résztvevők számára. 

A mozgáskorlátozott gyermekek részvételi lehetősége a mozgásos 

játékokban széles spektrumon mozog, a fogyatékosság kialakulásától (születés 

előtti/alatti/utáni okok) az akadályozottság mértékétől a korlátozottság 

időtartamáig (átmeneti/tartós). A játékokban való részvételt alapvetően 

meghatározza a mozgásos motívumok alacsony szintje és a rövid ideig tartó 
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koncentrált végrehajtási képesség. Ebből kifolyólag a játékok időtartam is 

rövidebb és eszközigényesebb, mint az ép társaik esetében. 

Külön figyelmet érdemelnek a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral 

(ADHD) élő gyermekek, amely pszichés fejlődési zavarra vezethető vissza. Ez 

kihat a feladatra történő összpontosításra, a gyermeket érő ingerek közötti 

célszerű szűrésre, és ezáltal az adekvát válaszok adására is. Az említett okok 

miatt az ADHD-s gyermekek mozgásfejlődése is eltérhet társaikétól, mely 

leggyakrabban egy-egy fejlődési fázis lerövidülésében, illetve kimaradásában 

nyilvánul meg (Révész-Kiszela, 2015). A fundamentális mozgáskészségek 

fejlődése ezáltal diszharmonikus, a gyermek mozgása koordinálatlan 

(egyensúlyérzék, térbeli tájékozódó képesség, kinesztetikus differenciáló 

képesség, ütemérzék, gyorskoordináció zavara), melynek következtében a 

gyermek mozgását esetlennek, ügyetlennek ítéli meg környezete. A mozgásos 

játékokban való részvétel során központi kérdés, hogy a gyermek figyelmét és 

érdeklődését fel tudjuk-e kelteni, és fenn tudjuk-e tartani. Rövidebb ideig tartó, 

egyszerűbb játékok alkalmazása ajánlott, valamint a sérülésveszély 

minimalizálása a játékterületen (Révész-Kiszela, 2015).  

 

3.1.1. Játékok típusai 

 

Érdemes a játékokat egy-egy történettel bevezetni (magyarázat), ami a 

beleélést könnyíti meg, így a játékélmény is komplex módon teljesedik ki. 

Fontos, hogy ezek a történetek ne vegyenek el sok időt a játéktevékenységtől. A 

történetmesélés a pedagógus improvizatív képességeit is fejleszti. A fejezetben 

található játékok és játékos feladatok csupán felvillantanak egy-egy példát a 

kooperatív technika alkalmazására, a pedagógusok önálló/új ötletei végtelen 

variáció lehetőségét rejtik magukban, alkalmazkodva az intézmény személyi és 

tárgyi feltételeihez. 

 

Ráhangolódást segítő játékok 

- lágy anyag melegítése kézzel (pl. gyurma, tészta „nyomogatásával” 

érzékeltetni az izmokban bekövetkező változásokat a bemelegítés során) 

- testrészek közötti kapcsolat kialakítása, tudatosítása (testrészek 

megérintése kézzel/eszközzel; testrészek talajhoz érintése; több gyermek 

testrészének összeérintése) 

- útvonal követése (egyenes vonalú, hullám, cikkcakk, terem vonalai) 

egyénileg/párban/csoportosan 
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- rajzolás a levegőbe (virág, felhő, víz, karika, hegy, fa, fagyi); pedagógus 

a gyermeknek, gyermek a gyermeknek (instrukciókkal segítve) 

- szalaggyűjtő (egyéni/páros) során a játékterületen szétszórt szalagokat 

összegyűjteni 

- gyűjtögetés (sokféle anyag szétszórva a játékterületen, és véletlenszerűen 

kiválasztani/pedagógus kijelöli, hogy melyikből kell a leggyorsabban a 

legtöbbet gyűjteni) 

- mozgásformák utánzása: az önként jelentkező gyermekek által 

bemutatott mozgást utánozzák a többiek (helybenjárás-variációk, 

leguggolás-felállás, körzések előre-hátra, szökdelések különböző 

irányba, érzelmeket/aktuális hangulatot kifejező mozgások) 

- labdagurítás során a gyermekek körben helyezkednek el ülve 

(talajon/széken) vagy állva, és a labdát (kézzel vagy lábbal) társhoz 

juttatják, esetleg plusz feladat (társ megnevezése) adásával  

Kooperatív játékok 

- Tárgy (karika, gumiszalag) továbbadása, miközben a gyermekek 

kézfogással állnak körben (szükség esetén a pedagógus segít a tárgy 

továbbadásában. A játékot játszhatjuk egy vagy két tárggyal is (egy 

irányba átadással vagy ellentétes irányba átadással). 

- Tárgyak (babzsák, szalag, bóják) gyűjtése, különböző létszámú és 

összetételű (oszlop vagy vonal) alakzatban elhelyezkedő csoportokban. 

A csoportok tagjainak motivációját fenntartja, ha a tárgyakat az alakzat 

végén álló gyermek gyűjti, így mindenkinek részt kell venni az 

átadásban. 

- „Mocsárjárás” során a gyermekek kettő könnyen mozgatható eszköz 

(polifoam, pléd) segítségével haladhatnak, különböző célokat kitűzve. A 

csapat tagjai kizárólag úgy haladhatnak, ha mindig az adott tárgyra áll a 

csapat összes tagja, és az üresen maradt tárgyat a haladás irányában 

helyezik el. 

- Pár- és társkereső játékok során meg kell találni a gyerekeknek a 

párjukat/csoportjukat valamilyen közös jellemző alapján. Például 

állatokat ábrázoló kártyákat húznak a gyerekek úgy, hogy a többiek ne 

lássák meg a lapokat, majd az állatfajra jellemző mozgással és/vagy 

hangutánzással találják meg az azonos fajhoz tartozó állatok egymást. 

Ha megtalálták, összekapaszkodva haladhatnak tovább, hogy így 

keressék meg a többieket. 

- Egyensúlyozó játékok során valamilyen tárgy (babzsák, párna) 

egyensúlyozásával haladnak a gyerekek a kijelölt játékterületen úgy, 

hogy ne ütközzenek, és a tárgy se essen le. Amennyiben mégis leesik, a 
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játékos addig nem mozoghat tovább, amíg egy másik játékos vissza nem 

helyezi a tárgyat az eredeti helyére. Nehezítésként álló bójákat 

helyezhetünk el a játékterületen, illetve a pedagógus is lehet 

statikus/dinamikus „akadály”. 

- Lufis játékok alkalmat teremtenek a labdás játékok előkészítésére. 

Nehezebben esik le, mozgása jobban követhető a kevésbé koordinált 

mozgású gyermekek számára is. A lufival történő játék számtalan 

variációt kínál:  

 

- levegőben tartani valamely testrésszel/testrészekkel 

- lufik számának változtatása 

- egyedül/párban/csoportban 

- helyben/haladással/akadálypályán 

 

- Lepedő/függönylabda variációk lehetőséget kínálnak a páros és 

csoportmunkára egyaránt. A cél, a labda (változó nagyságú, anyagú) 

lepedőn tartása (helyben/haladással), levegőbe emelés nélkül vagy 

levegőbe emeléssel. 

- Koordinációs karikák (vagy talajra rajzolt körök, négyzetek) segítségével 

szökdelő/lépő mozgást hajtanak végre a kettő csapatra osztott gyerekek 

első játékosai. A pedagógus mutat föl képeket (állatokról, növényekről, 

járművekről), aki hamarabb kitalálja a kártyán szereplő dolgot, az 

szökdelhet/léphet tovább. Ha az egyik csapat átért a másik csapat kezdő 

karikájáig, akkor új kör kezdődik. 

- Szembekötős játékok esetében kettő vagy több játékos együttműködésére 

építünk. Az egyik gyermek szemét bekötjük, a másik játékos szabadon 

használhatja látását. A segítségadás a „látássérült” gyermek mögött álló 

játékos részéről történik, aki segíti a haladást, az egyszerűbbtől az 

összetettebb feladatok elvégzésében. Nagyfokú figyelmet és 

koncentrációt igényel a játékosoktól, hiszen csak a harmonikus 

együttmozgás vezethet eredményre. A játék során mindkét „szerepben 

kipróbálhatják magukat a gyermekek, részben átélve és átérezve a 

látássérültek életmódjában meglévő kihívásokat. Az ilyen jellegű 

játékokat kiválóan alkalmazhatjuk óvodás kortól. A térbeli tájékozódó 

képesség legfőbb érzékszerve a szem és a látás képessége. Ha ezt 

kikapcsoljuk, a gyermekeknek hallás után kell tájékozódniuk. A játék 

eredményes és élvezetes lehet, ha magabiztosan – sérülés- és 

balesetmentes környezet biztosítása mellett – tudnak mozogni, és 

különböző feladatokat végrehajtani. Ide tartozik például az „Erre csörög 

a dió…” nevű játék, melynek során egy gyermek szemét bekötjük, a 
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többiek pedig tapsolva körülötte mozogva mondogatják: „Erre csörög a 

dió, arra meg a mogyoró.” Abban az esetben, ha a fogó megérint valakit, 

a megérintett gyermek válik fogóvá. Ennek egy változata, amikor a 

gyermekek tapsolnak, vagy csörgővel, csengővel hívják fel a figyelmet 

magukra. 

- A csörgőlabda játék különböző variációi (óvodás korú gyermekeknek 

megfelelő csörgőlabda használatával) segítik a térbeli tájékozódást, és a 

térészlelést; a hallás utáni tájékozódást, a gömbérzék- , a gyorsreagáló 

képesség-, a koncentráció, illetve a kinesztetikus differenciáló képesség 

fejlesztését. A csörgőlabda előkészítéseként játszhatunk labdacicát. A 

gyerekek terpeszülésben, kör alakzatban helyezkednek el. A „cica” a kör 

közepén ül ügy, hogy a szemét takarjuk el valamilyen eszközzel (kendő, 

sál, szemtakaró). A játék célja, hogy a cica megfogja a labdát, miközben 

a körben ülő játékosok bármely társuknak guríthatják a labdát. 

Amennyiben a cica megszerzi a labdát, akkor helyet cserél az utolsó 

olyan játékossal, aki érintette a labdát. Nehezítésként több cicát is 

ültethetünk a körbe, így a gurítóknak jobban kell koncentrálni. 

- „Keresgélő” játékok során a bekötött szemű gyermeknek/gyermekeknek 

egy kiválasztott tárgyat kell megkeresnie/megkeresniük szóbeli 

információk segítségével. 

- Célba dobások, célba gurítások egyéni/páros/csoportos formában. A 

csapatok közötti területre bójákat/bábukat helyezünk, melyeket el kell 

találni. Különböző módon kihelyezett zsámolyokba, kosarakba, 

dobozokba dobhatunk labdával, babzsákkal vagy akár összehajtogatott 

zoknival is A szabályok sokféleképen módosíthatok. Lehet álló/ülő 

testhelyzetben (talajon, széken, kerekesszékben) játszani, lehet 

különböző méretű és súlyú labdával. A kerekesszékben ütő játékosok 

számára a mindennapi életben is hasznosítható tapasztalatokkal is 

szolgál ez a játék (különböző irányokba történő hajlás korlátai). 

- A boccsát két csapat játssza egyszerre. A csapatok egyenlő számú – 

általunk megválasztott anyagú és méretű – labdával vesznek részt a 

játékban, egy a pedagógus által kijelölt pályán. A játékhoz szükséges egy 

– a többitől eltérő színű – céllabda. A játék a céllabda kidobásával 

kezdődik. A csapatok felváltva gurítják el a labdáikat. A játékosok célja, 

hogy a saját labdájukat minél közelebb dobják a céllabdához. A játékot 

szabadban és zárt helyen is lehet játszani. Változatossá tehető a játék, ha 

variáljuk a testhelyzetet (álló/ülő), a játéklabda és a céllabda nagyságát 

és anyagát,  valamint a résztvevők számát. További 

szabálymódosításokat is végre lehet hajtani annak megfelelően, ami a 

tevékenység célja. Például úgy játszunk, hogy a nem domináns 
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kezünkkel dobjuk el a labdát. Gurítósín használatával azok számára is 

lehetővé válik az aktív részvétel, akik a labdát nem tudják megfogni. A 

játék célja a figyelem, koncentráció fejlesztése és a kéz irányított 

mozgásának a fejlesztése. 

 

Felhasznált szakirodalom 

 

Bíró, M., Juhász, I., Széles-Kovács, Gy., Szombathy, K., Váczi, P. (2015): 

Mozgásos játékok. Eszterházy Károly Főiskola jegyzet. 

Boronyai, Z., Király, T., Pappné Gazdag, Zs., Csányi, T. (2015): 

Mozgásfejlesztés, ügyességfejlesztés mozgáskoncepciós megközelítésben 

MDSZ Testnevelés Módszertani Könyvek 

Csányi, T., Pappné Gazdag, Zs., Vass, Z. (2012): Testnevelés, testmozgás. 

Segédanyagok, ötletek, foglalkozástervek a 3 – 10 éves gyermekek 

mozgásfejlesztéséhez. Raabe Kiadó, Budapest. 

Csányi, T., Kovács, K., Boronyai, Z. (2014):  Alternatív játékok a mindennapos 

testneveléshez, testmozgáshoz. MDSZ Testnevelés Módszertani Könyvek 

Nádasi, L. (2001): Motoros cselekvéses játékok az iskolai testnevelésben. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Orbán-Sebestyén, K., Sáringerné Szilárd, Zs., Hunyadi, K. (2018): Inkluzív 

sportoktatás az integrált szemléletű nevelésben - A Testnevelési Egyetem 

Inkluzív sportoktatói szakirányú továbbképzésének előzményei. In. 

Testnevelés, Sport, Tudomány. 3. évfolyam, 1-2. szám 

Orlick, T. (2006): Cooperative games and sports: joyful activities for everyone. 

(2nd edition), Human Kinetics, Champaign, Illionis. 

Osváth, P. (2010): A fogyatékosság jelensége a sporttudományban. In. 

Zászkaliczky Péter, Verdes Tamás (szerk.) (2010): Tágabb értelemben vett 

gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 

Reigl, M. (1997): Az iskolai testnevelés játékai. Semmelweis Egyetem 

Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest. 

Révész-Kiszela, K. (2015): Különleges bánásmódot igénylők testnevelése és 

sportja. Eszterházy Károly Főiskola 

Szerdahelyi, Z. (2020): Szubjektív egészségérzet és a fizikai aktivitás 

kapcsolatának vizsgálata középiskolások körében. Különleges bánásmód. 6. 

évf. 51-64. 

Soós I., Hamar P., Biddle S. (2009): A „homo sedens”: Az életmód és fizikai 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31840895
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31840895


        

77 

 

aktivitás kutatásmódszertani ajánlásai. In.: Magyar Sporttudományi Szemle, 3-

4. pp. 22-25. 

UNESCO (1994): Salamancai Nyilatkozat és Cselekvési Tervezet. A sajátos 

nevelési igényű tanulók számára. Spanyolország, Salamanca. 

Valkova, H., Obrusnikova, I., Block, M.E. (2003). Impact of inclusion in 

general physical education on students without disabilities. Adapted Physical 

Activity Quarterly, 20, 230-245. 

Watkinson, J. (2010.): Let’s Play! Promoting Active Playgrounds. Human 

Kinetics, Champaign, Illionis. 

WHO Global Recommendations on Physical Activity for Health, 2010 

 

Ellenőrző kérdések 

 
Miért fontos az óvodások esetében a mozgás?  

Miért fontos az SNI gyerekek számára a mozgás? 

Milyen összefüggés van a mozgásfejlődés és kognitív funkciók fejlődésében? 

Az óvodás korú gyerekek esetébe milyen jellegű mozgásformákat fejleszt a 

szabad mozgás és milyet az irányított mozgásoktatás? 

Mit jelent a szemléletesség elve az SNI és hátrányos helyzetű gyerekek 

mozgásfejlesztésében? Hogyan érvényesül ez az elv a gyakorlatban és mit 

eredményez? 

Mit jelent a tudatosság elve az SNI és hátrányos helyzetű gyerekek 

mozgásfejlesztésében? Hogyan érvényesül ez az elv a gyakorlatban és mit 

eredményez? 

Mit jelent a teljesítőképesség elve az SNI és hátrányos helyzetű gyerekek 

mozgásfejlesztésében? Hogyan érvényesül ez az elv a gyakorlatban és mit 

eredményez? 

Mit jelent a fokozatosság és rendszeresség elve az SNI és hátrányos helyzetű 

gyerekek mozgásfejlesztésében? Hogyan érvényesül ez az elv a gyakorlatban és 

mit eredményez? 

Mit jelent a szilárdság elve az SNI és hátrányos helyzetű gyerekek 

mozgásfejlesztésében? Hogyan érvényesül ez az elv a gyakorlatban és mit 

eredményez? 

Mit jelent a személyre szabottság elve az SNI és hátrányos helyzetű gyerekek 

mozgásfejlesztésében? Hogyan érvényesül ez az elv a gyakorlatban és mit 

eredményez? 
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Mit jelent a motiváció elve az SNI és hátrányos helyzetű gyerekek 

mozgásfejlesztésében? Hogyan érvényesül ez az elv a gyakorlatban és mit 

eredményez? 

Mit jelent az aktivitás elve az SNI és hátrányos helyzetű gyerekek 

mozgásfejlesztésében? Hogyan érvényesül ez az elv a gyakorlatban és mit 

eredményez? 

Mit jelent a közös munka egyéni bánásmód elve az SNI és hátrányos helyzetű 

gyerekek mozgásfejlesztésében? Hogyan érvényesül ez az elv a gyakorlatban és 

mit eredményez? 

Sorold fel a kondicionális képességeket! 

Sorold fel a koordinációs képességeket! 

Miért fontos a mozgásfejlesztés a gyermekeknél? 

Milyen kondicionális képességeket ismersz? 

Mi az erő, milyen megnyilvánulási formái vannak? 

Az erő milyen fajtái fejleszthető gyermekeknél? 

Sorolj fel a gyermekek erőfejlesztésére alkalmas különböző gyakorlatokat! 

Milyen eszközöket és milyen természetes mozgásformáka alkalmasak 

erőfejlesztésre? 

Mi az állóképesség? 

Miért fontos az állóképességfejlesztés? 

Mik határozzák meg az állóképesség színvonalát? 

Milyen állóképességet fejlesztő gyakorlatok alkalmazhatóak a gyerekeknél? 

Mi a gyorsaság és milyen megnyilvánulási formái vannak? 

Hogyan lehet a gyorsaságot fejleszteni a gyermekeknél (melyik megnyilvánulási 

formáit és milyen eszközökkel?) 

Soroljon föl statikus tartásos helyzeteket! 

Soroljon föl dinamikus mozgásos gyakorlatokat! 

Ismertesse az óvodai mozgásfejlesztés és az iskolai mozgásnevelés/testnevelés 

foglalkozások szerkezetének a felépítését! 

Milyen szemlélet került előtérbe az elmúlt évtizedben a mozgásos 

tevékenységekkel kapcsolatban? 

Sorolja föl a fundamentális mozgáskészségeket! 

Milyen változások következnek be az óvodáskorú gyermekek 

játéktevékenységében a megelőző életkori szakaszhoz képest? 

Mutassa be a mozgásos játékok klasszikus felosztását! 

Milyen új tartalmi elemekkel bővült a mozgásos játékok fogalomköre?  

Sorolja föl a játékszervezés alapelveit! 
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Milyen hatással van a folyamatos versenyhelyzetek alkalmazása a gyermekek 

mozgással kapcsolatos attitűdjeire?  

Milyen előnyei vannak a kooperatív játékok alkalmazásának? 

Sorolja föl a kooperatív játékok jellemzőit! 

Milyen szerepe van a mozgásos játékoknak az érzelmi és szociális képességek 

fejlesztésében? 

Milyen szerepe van a mozgásos játékoknak a kognitív képességek 

fejlesztésében? 

 

 

 

 

 

 

 


