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TUDNIVALÓK A KÉPZÉSRŐL

A képzés célcsoportja

Azon óvodapedagógusok számára, akik nyitottak arra, hogy az elméleti alapokon túl gyakorlato-

kon keresztül olyan készségeket fejlesszenek, melyek elengedhetetlenek a gyermekek mozgás 

– szükségletének differenciált kielégítése érdekében. A résztvevők saját élményen keresztül is-

merjék meg a különböző mozgásos gyakorlatokat és mozgásos játékokat, és ezáltal ismerjék fel 

a gyermekekre gyakorolt hatásukat és a változási és fejlődési irányokat. A továbbképzés ajánlott 

a témában már jártas, illetve azzal még csak ismerkedő résztvevők számára.

Ars poetica

Képzésünk az első találkozástól, kezdve mutatja be a mozgás fontosságát és hatását az óvodás-

korú gyermekek fejlesztésében, különösen a részképességek fejlesztésére. Óvodáskorban az 

egészségfejlesztés az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakí-

tása is jelen van. A gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás, melynek az 

óvodáskor egész időszakában jelen kell lennie. Cél a gyermek sokoldalú, fejlesztése, a vázizom-

zat erősítése, a helyes testtartás kialakítása és a mozgásigény kielégítése. A résztvevők a konkrét 

gyakorlatokat képesek lesznek a mozgásfejlődés szemszögéből elemezni és alkalmazni illetve 

kialakítani a gyermekekben a rendszeres mozgás szeretetét.

Általános feltételek

• helyszín: tréningterem, ahol a csoportmunka és a prezentáció technikai feltételei adottak

• a kontakt alkalom óraszáma:20 X 2 

• javasolt létszám: 10 - 20 fő

Alkalmazott módszertan

Kontakt alkalom

• Szituációs játékok

• Egyéni feladatok

• Pármunka

• Interaktív előadás (flip chart és/vagy ppt prezentációk)

• Kis- és nagycsoportos megbeszélések, reflexiós kör

• Saját élményű gyakorlatok 

Hogyan zajlik a képzés?

A tanácsadás csoportokban történik. A teljes program 5 hónapon keresztül, hetente 2 órában 

kerül megtartásra.
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A KÉPZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

Célkitűzések

Fontos, hogy a résztvevő ismerje a mozgáshoz szükséges kompetenciákat, tudatosítsa magá-

ban a mozgással fejleszthető részképességeket és ezek eredményességének meghatározó-

it. Ismerje meg azokat a mozgásformákat, mozgásos játékokat melyek a mozgáskoordinációt, 

egyensúlyérzéket, figyelemkoncentrációt, kognitív képességeket, szerialitást és ritmusérzéket 

fejleszti. A tanácsadás során szerzett pozitív tapasztalatai és az itt tanultak segítsék hozzá esz-

köztárának bővítéséhez, a helyi körülményeihez alkalmazkodva, rugalmas felkészülési foglalko-

zási terv készítéséhez. 

A program célja, hogy a résztvevő azonosítsa be az óvodai testnevelésben felmerült hiányossá-

gokat, és legyen képes az előrelépés lehetőségeinek megfogalmazására az óvodai testnevelés 

területén. Célkitűzés hogy a résztvevők a képzést követően megismert elméleti és gyakorlati 

feladatokat helyesen alkalmazzák a gyermek életkori sajátosságainak megfelelően. 

Részletes tematika

A képzésen folyó sikeres munkát biztosító feltételek megteremtése, játékos ismerkedés, az elő-

zetes elvárások tisztázása a képzés ütemtervének, tematikájának ismertetése. Az óvodai moz-

gásfejlesztés alapvető céljának tisztázása jelentősége a gyermek szempontjából. A játékos gya-

korlatok fejlesztő hatása, egymástól való tanulás, információáramlás, önreflexiók. Az írányított 

mozgás tevékenységek és mindennapos testnevelés előkészítése, tervezése és lebonyolítása. 

A nagymozgások fejlesztése, saját élményű játéktanulás. A keresztmozgások, motoros képessé-

gek és fejlesztésük, saját élményű tanulás útján. A mozgás, egyensúly érzékelés és észlelés fej-

lesztése a közösen tanult játékok elemzése, saját mozgás gyakorlatok készítése a gyermekcso-

portok konkrét igényeinek megfelelően. Ötletelés hallgatói prezentációk. A sorrendi emlékezet 

fejlesztése saját élményű tanulás útján, jobb – bal irányok, ritmusérzék, a figyelem, gondolkodás 

fejlesztése. A  láb statikai elváltozásainak megismerése esetleg felelevenítése és saját élmé-

nyünk gyakorlatok megtanulása. Gyermekkori tartáshibák és gerincdeformitások megismerése, 

saját élményű gyakorlatok tanulása, közösen tanult gyakorlatok elemzése, saját gyakorlatvari-

ánsok készítése, a gyermekcsoportok konkrét igényeinek megfelelően. Ötletelés, prezentációk. 

A helyes légzés gyakorlása saját élményű tanulás útján. Mozgásprogramok tervezése, szervezé-

se, ötletelés a saját óvoda helyi lehetőségeihez mérten. A figyelem ráirányítása a helyes gyakor-

latvégzésre és a hibák azonnali kijavítására.

Hogyan zajlik a képzés?

A tanfolyam elméleti és gyakorlati anyagból áll. Az elméleti anyag ismeretanyagának beépítését, 

mélyítését a gyakorlati részben saját élmények megosztása, kiscsoportos feldolgozás segíti elő.
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AZ ONLINE TANANYAG TEMATIKÁJA - 
MODULOK

1 . Mozgás

2 . A játék és a mozgás

3 . Testnevelés-mindennapos testnevelés

4 . Nagymozgások fejlesztése

5 . Keresztmozgások és fejlesztésük

6 . Motoros képesség komplex fejlesztése

7 . Erő, gyorsaság és állóképesség fejlesztése

8. A mozgás, egyensúlyérzékelés és észlelés fejlesztése

9 . Tér észlelés (testtudat, téri tájékozódás)

10 . A szerialitás

11 . A figyelem fejlesztése

12 . Az emlékezés (bevésés-felidézés) fejlesztése

13 . A gondolkodás fejlesztése

14 . Statikai lábelváltozások

15 . Játékos lábtorna gyakorlatok

16 . Gyermekkori tartáshibák és gerinc deformitások

17 . Tartásjavító gyakorlatok

18 . Légző gyakorlatok

19 . Óvodai közösségi mozgásprogramok jelentősége

20 . A mozgáshibák okai, megelőzésük és kiküszöbölésük módja



7

BEVEZETÉS
Az anyag összeállítása során az volt a cél, hogy olyan elméleti tudnivalók és gyakorlatok kerül-

jenek összeállításra, mely az óvodáskorú gyermekek fejlesztésében nyújt segítséget, különösen 

a részképességek fejlesztésére a mozgás által. A mai mozgásszegény életmód, hatással van 

a gyermekek egészséges fejlődésére, mivel a láb és a gerinc fontos szerepet tölt be a gyer-

mekek mozgásszervi fejlődésében, ezért külön hangsúlyt kell fektetni a láb és tartás fejlesz-

tésre. Természetesen ez az anyag a teljesség igénye nélkül lett összeállítva. A kisgyermekkor 

fejlődési folyamatában nagyon meghatározó a mozgás. A mozgás az értelmi, a testi és a lelki 

fejlődés közötti összekötő elem. A mozgás az egyik legfontosabb eszköz, amellyel hatni lehet 

az idegrendszer fejlődésére. Sok esetben az iskolai kudarcok nagy része megelőzhető egy jól 

kidolgozott mozgásfejlesztő programmal. Ha viszont a kisgyermek számára nem biztosított a 

megfelelő mozgási lehetőség, motoros képességei visszamaradhatnak, mely kihathat a szelle-

mi fejlődésére, érzelmi életére. Óvodáskorban az egészségfejlesztés az egészséges életmódra 

nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása is jelen van. A  gyermek legtermészete-

sebb megnyilvánulási formája a mozgás, melynek az óvodáskor egész időszakában jelen kell 

lennie. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők egyre jobban átruházzák a bölcsö-

dére, óvodára a mozgás, testi nevelés jelentős részét, így a kisgyermek gondozó nevelőkre, az 

óvodapedagógusokra, egyre nagyobb felelősség hárul. Így az óvodai nevelés feladatai többek 

között a gyermek testi fejlődésének elősegítése, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielé-

gítése, a harmonikus mozgás fejlődésének elősegítése, a motoros képességeinek fejlesztése, 

és a fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges biztonságos és egészséges környezet megte-

remtése és biztosítása. Az óvodáskorú gyermek gyorsan elsajátít különféle mintákat, és ekkor 

történik a mozgás és érzékelés finom összehangolódása. Ha viszont akadályoztatott a mozgás, 

a finom összehangolódás nem történik meg, és következményei az iskolai tanulásban mutat-

koznak meg. A mozgás feladatok végrehajtása mindenkor függ az érzékeléstől és a gyermek 

érzelmi állapotától. A pedagógus részéről a legfontosabb a gyermek ösztönös mozgásvágyának 

felkeltése a jó hangulat, a jókedv biztosítása, semmit soha nem szabad erőltetünk. A jól felépített 

gyakorlatok az egész testet igénybe veszik, hatnak az izmokra, a légzésre, keringésre, idegrend-

szerre, hormonális rendszerre és így az egész személyiségre. A mozgás által olyan, kapcsolatok 

épülnek ki az idegrendszerben,a melyeket később más környezetben, más helyzetben is mű-

ködtetünk. A legegyszerűbb és leglátványosabb hatás, amikor a kéz ügyesítése hatással lesz a 

lábra is, mert az is ügyesebbé válik a gyakorlás hatására. A jól felépített mozgás cselekvések 

mindig egész testre kiterjedőek, mert minden szerv megkapja a működéséhez szükséges in-

gereket. A tervszerűen összeállított gyakorlatok, sokoldalúan fejleszthetik a gyermek beszédét, 

érzelmeit, gondolkodását és az egész személyiségét.
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1. FOGLALKOZÁS: MOZGÁS
Az első nap feladata a továbbképzésre történő ráhangolódás elősegítése, az ismerkedés, a cso-

portfolyamatok beindítása.

A nap indításaként érdemes röviden néhány – képzéssel kapcsolatos – információt megosztani 

a résztvevőkkel. Célszerű tömören összefoglalni a képzés témáját, és megegyezni az időbeli 

keretekben.

„Névkör”

Egész csoport az ismerkedés megkönnyítésére.

Körben állunk, sorban mindenki mondja a keresztnevét egy határozott mozdulat mutatásával. 

(pl.: Marika- homlok érintése egy ujjal). Nehezítve másik körben mindenki mondja a nevet és 

mutatja a névhez tartozó mozdulatot is.

A téma bevezetéseként a résztvevők adnak választ arra a kérdésre, hogy mit gondolnak az óvo-

dai mozgás fejlesztéséről? 



9

Gyakorlat:

• A résztvevők egyéni feladata az, hogy papírra jegyezzenek le 5 db mozgással fejleszthető 

képességet, melyet a legfontosabbnak ítél meg a gyermek szempontjából. 

• Ezt követően 4 fős csoportokat alkotnak, kiscsoportban megbeszélik az egyénileg megol-

dott feladatot, és közös álláspontot alakítanak ki arra vonatkozóan, hogy az egyének által 

hozott képességek közül melyek kerülnek be a közös meghatározásba. 

• A csoportok választanak egy háziasszonyt, aki a helyén marad, a többiek pedig felkeresik a 

többi háziasszonyt, és valamennyi helyen közreműködnek a képességekről alkotott fontos-

sági sorrend meghatározásának kimunkálásában. Amivel nem értenek, egyet azt igyekeznek 

kivetetni, saját véleményüket igyekeznek megjeleníteni.

• A gyakorlat nagykörben folytatódik. Valamennyi csoport ismerteti a közös munka eredmé-

nyeként kialakult fontossági sorrendet, mely felkerül a flipchart táblára.

• A résztvevők visszajelzései!

Szükséges eszközök: flipchart tábla, papír, toll

Mozgás (előadás) PPT 

Az óvodai mozgásfejlesztés céljának hangsúlyozása, az óvodapedagógus szerepének kieme-

lése a mozgásfejlesztés folyamatában. A mozgás szerepe a különböző képességek fejlődésére.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

Irodalomjegyzék

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• Dr. nagy Tamás: Játékok futó- és dobó feladatokkal Fővárosi Pedagógiai Intézet 1973

• Dr. Oszetzky Tamásné Testnevelési játékok az óvodában Országos Pedagógiai Intézet 1983

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok

• számára).Magánkiadás, 2010.

Ajánlott Irodalom

• dr. Tótszöllősyné Varga Tünde Mozgásfejlesztés az óvodában

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban



10

2. FOGLALKOZÁS: A JÁTÉK ÉS A 
MOZGÁS

Bemutatásra kerül a játék, fejlesztő hatása a mozgásra, az hogy, hogyan segíti az új mozgás-

formák kialakítását, gyakorlását, és hogyan fejleszti kézügyességüket, növeli önállóságukat, ki-

tartásukat. Szabad mozgás során a gyermekek begyakorolják a már megtanult, megtapasztalt 

mozgásformákat, új mozgáselemeket találnak ki. A szabad mozgásgyakorlás lehetőségei a játé-

kidőben biztosítják az alapvető mozgásformák, begyakorlását, a motoros képességek fejleszté-

sét az életkori sajátosságok figyelembevételével, a rendszeres testedzés szokásrendszerének a 

kialakítását. Az óvodáskor a sokrétű mozgásformák és az első mozgáskombinációk megvalósí-

tásának az időszaka. 

 

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon
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Gyakorlat:

• A  résztvevők egyéni feladata az, hogy gyűjtsék össze az óvodájukban rendelkezésre álló 

mozgásfejlődést segítő eszközöket a szabad mozgáshoz.

• A gyakorlat nagykörben folytatódik és mindenki ismerteti az általa összegyűjtött rendelke-

zésére álló eszközöket.

• Ezt követően 4 fős csoportokat alkotnak, és kiscsoportban megtervezik az udvari szabadjá-

tékhoz biztosított eszközöket az életkori sajátosságoknak megfelelően, melyek biztosítják az 

alapvető mozgásformák begyakorlását motoros képességek fejlesztését.

• Valamennyi csoport ismerteti a közös munka eredményét, mely felkerül a flipchart táblára.

• A résztvevők visszajelzései!

Szükséges eszközök: flipchart tábla, papír, toll

Irodalomjegyzék

• Dr. Oszetzky Tamásné Testnevelési játékok az óvodában Országos Pedagógiai Intézet 1983

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010.

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

Ajánlott Irodalom

• dr. Tótszöllősyné Varga Tünde Mozgásfejlesztés az óvodában

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Gaál Sándorné - Kunos Andrásné (1996): Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodá-

ban. Szolnok. Szerzői kiadás

• Dr. Hamza István, Dr. Fodorné Földi Rita, dr. Tóth Ákos: Játék, egyensúlyozás, vízhez szoktatás 

Budapest 1995.

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010.
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3. FOGLALKOZÁS: TESTNEVELÉS-
MINDENNAPOS TESTNEVELÉS

A testnevelési foglalkozás irányított tevékenység, melynek feladata a gyermekek természetes 

mozgásfejlődésének tökéletesítése mellett, új mozgásformák, gyakorlatok megtanítása isme-

reteik bővítése. A foglalkozások szerkezeti felépítésében akkor járnak el az óvodapedagógusok 

helyesen ha, mindig az adott korcsoport pillanatnyi állapotával összhangban tervezik meg a 

feladatokat, célokat és a gyermekek fizikális terhelését. Mert így valósul meg a mozgás által a 

készségfejlesztés, a keresztmozgások és mozgáskoordináció fejlesztése mely az idegrendszer 

érését is elősegíti.

 Gyermekkorban a mozgástanulás sikere a ciklikus testgyakorlatoknál garantált. A mozgásfor-

máknak csak egy része gyakoroltatható a testnevelés-mindennapos testnevelés időkeretei 

között, ezért az óvodai napirenden túllépve a mozgásgyakorlás további, lehetőségeit is ki kell 

használni. A testi nevelés a gyermek mozgásműveltségének fejlesztésére, a szervezet edzésére, 

fejlődés és testi képességek kialakításának elősegítésére, valamint az egészség megőrzésére 

irányul. A testnevelési foglalkozások feladatainak meghatározásakor a legfontosabb szempont a 

gyermekek mozgásszerveinek fejlettsége, mozgásigényük, mozgástapasztalataik, emlékezetük, 

képzeletük, érdeklődésük, figyelmük és az óvodák tárgyi feltételeinek figyelembe vétele. 

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

Gyakorlat:

• Ezt követően 4 fős csoportokat alkotnak, a feladatuk az, hogy közösen rajzoljanak egy képet. 

Minden csoport kap egy üres lapot, majd a csoportban lévő egyik tag becsukott szemmel 

egy ház körvonalait rajzolja rá. majd továbbadja a papírt a csoportban baljukon ülőknek. Ez-

után, még mindig behunyt szemmel egy ablakot rajzolnak. a papírokat továbbadják, és ajtók 

kerülnek a házakra, majd útoljára a kéményt is megrajzolják. 

• Valamennyi csoport ismerteti a közös munka eredményét, mely felkerül a flipchart táblára.

• A résztvevők visszajelzései!

• A résztvevők egyéni feladata, hogy állítsanak össze 3-4 éves korú gyermekek számára min-

dennapos testnevelés anyagának gyakorlatait!

• A résztvevők közül aki szeretné prezentálja a többieknek az általa összeállított gyakorlatokat.

Szükséges eszközök: flipchart tábla, papír, toll
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Irodalomjegyzék

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010.

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Falvay Károly (1994). Ritmikus mozgás – énekes játék. magán kiadás.

• Farmosi István (1999). Mozgásfejlődés. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

Ajánlott Irodalom

• dr. Tótszöllősyné Varga Tünde Mozgásfejlesztés az óvodában

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Gaál Sándorné - Kunos Andrásné (1996): Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodá-

ban. Szolnok. Szerzői kiadás

• Dr. Hamza István, Dr. Fodorné Földi Rita, dr. Tóth Ákos: Játék, egyensúlyozás, vízhez szoktatás 

Budapest 1995.

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010.
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4. FOGLALKOZÁS: NAGYMOZGÁSOK 
FEJLESZTÉSE

A finommozgások fejlődésének az alapja a nagymozgások fejlettsége a futás, járás, ugrás, do-

bás, elkapás, mászás, kúszás, gurulás.

Először az alapmozgásokat tanítjuk, gyakoroljuk. Amikor már készség szintűek a mozgások, fel-

adathelyzetekben vagy játékokban is alkalmazhatóak. A nagymozgások fejlesztéséhez megfe-

lelő eszközöket kell biztosítanunk a csoportszobában és az udvaron is. A  nagymozgások fej-

lesztése, fejlődése a 3-4 éves korúaknál fokozott figyelmet igényel az óvodapedagógusoktól. 

A nagymozgással kapcsolatos készségek függnek a gyermek izmainak tónusától és erejétől, de 

a fizikai állóképességükkel is összefügg. Az egészséges gyermek gurul, kúszik, mászik, ugrál, fut.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

Gyakorlatok:

Utánzó gyakorlatok

Utánozzuk a fák hajladozását, majd szökdeljünk kétlábon mint a verebek, járjunk úgy mint a 

medvék, járjunk úgy, mint a pók, utánozzuk a cserebogarat (hátonfekvés, kézzel-lábbal kalim-

pálás) 

Járás gyakorlatok

Járás, jelre megáll, mindkét kar magastartásban,

Járás lábujjon, jelre dobbantás,

Járás külső talpélen,

Járás irányváltoztatással, tárgy megkerülésével,

Járás párokban, jelre a társ megkerülése,

Járás kettős körben, ellentétes irányban,

Járás közben jelre labda feldobása,

Járás földre fektetett szalagon, vagy krétával húzott vonalon végig.
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Futás gyakorlatok

Lassú futás, jelre irányváltoztatással,

Futás közben jelre törökülés, hasonfekvés, hanyattfekvés,

Futás talajra helyezett tárgyak között,

Ugrások, szökdelések

Helyből felugrás egy lábbal, páros lábbal,

Akadályok átugrása helyből,

Szökdelés egy lábon,

Szökdelés kétlábon,

Indiánszökdelés előre,

Indiánszökdelés hátra,

Hát a háthoz játék

A jelenlévők választanak maguknak párt és egymásnak háttal egy labdát tartanak, különböző 

mozgásokat végeznek a teremben (sétálnak, leülnek, felállnak).

Szükséges eszközök: Színes szalag, kréta, a résztvevői létszám felének megfelelő mennyiségű 

labda. 

Irodalomjegyzék

• Falvay Károly (1994). Ritmikus mozgás – énekes játék. magán kiadás.

• Farmosi István (1999). Mozgásfejlődés. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010.

• dr. Tótszöllősyné Varga Tünde Mozgásfejlesztés az óvodában

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

Ajánlott Irodalom

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Gaál Sándorné - Kunos Andrásné (1996): Testnevelési játékok anyaga és tervezése az

• óvodában. Szolnok. Szerzői kiadás

• Dr. Hamza István, Dr. Fodorné Földi Rita, dr. Tóth Ákos: Játék, egyensúlyozás,vízhez szoktatás 

Budapest 1995.

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv

• óvodapedagógusok számára). Magánkiadás, 2010.
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5. FOGLALKOZÁS: 
A KERESZTMOZGÁSOK ÉS 
FEJLESZTÉSÜK

Keresztmozgások fejlesztése

A keresztmozgások fejlesztésével a gyermeknél a két agyfélteke hatékony együttműködését 

segítjük elő, mely hatással lesz majd a gyermek tanulására is, például írás, olvasás. Lényege, 

hogy a gyermek képessé váljon a jobb és bal végtagok egyidejű használatára.

A keresztmozgásokat kb. 5 éves kortól érdemes gyakorolni. A keresztmozgások gyakorlása kez-

detben problémát okozhat a gyermekeknél, ezért azonos színű szalagokkal jelöljük a jobb lábat 

és bal kezet vagy fordítva. A gyermeknek így könnyebbség mivel csak arra kell figyelnie, hogy a 

szalagos láb és kéz összeérjen. Így képessé válhat az ellentétes kéz és láb egy időben történő 

mozgatására, mellyel a gyermek figyelme is fejlődik. Akkor is alkalmazhatjuk a keresztmozgások 

fejlesztését, amikor látjuk, hogy a gyermek fáradt és szeretnénk élénkíteni őket, mert általuk, a 

keringésük és a légzésük is felélénkülhet.

A keresztmozgások fejlesztését először a testrészek mozgatásával kezdjük, majd mozgatjuk egy 

időben a páros testrészeket, nehezítjük, kéz tapsol, láb ugrál, azután futás majd járás vagy szök-

delés és futás végül össze kell hangolni a négy végtag mozgását például biciklizéssel.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon
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Gyakorlatok:

• A résztvevő emelje fel egyik térdét, és érintse meg az ellentétes karjával, majd fordítva. Üte-

mesen, számolásra, lehet helyben és haladva is. (5x-6x)

• Ha az alapmozdulat már jól megy, mondhat mellé mondókát is. (Például: Egyedem-begye-

dem…)

• Erre a mintára többféle gyakorlat is végezhető, lényeg, hogy a keresztező mozdulat benne 

legyen (pl. ellentétes könyök – térd érintés, ellentétes kéz – láblendítés stb.). A  gyakorlat 

egyik változata az ellentétes kéz és sarok érintés, amikor a résztvevő a törzse mögött, hátul 

érinti meg az egyik kezével a másik oldalon levő lábfejét. A gyakorlat nehezebb, mint az alap-

keresztező, hiszen maga az érintés a résztvevő vizuális látóterén kívül történik.

• A gyakorlat nagy körben folytatódik, ahol a résztvevők közül egy önkéntjelentkezőnek bekö-

tik a szemét és különböző tárgyakat, eszközöket kell felismerniük bekötött szemmel.

• A tréner 3-4 elemből álló mozgás sort mutat a résztvevőknek, melyet először együttesen kell 

pontosan utánozni majd egyenkénti utánzással.

Szükséges eszközök: különböző óvodai játékok

Felhasznált irodalom

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• Csépe Valéria (2006). Az olvasó agy. Budapest, Akadémiai Kiadó.

• Falvay Károly (1994). Ritmikus mozgás – énekes játék. magánkiadás.

• Farmosi István (1999). Mozgásfejlődés. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

• Fodorné Földi Rita (2004). Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Budapest, Comenius Oktató és 

Kiadó Bt..

• Király Tibor – Szakály Zsolt (2011). Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése 

gyermekkorban. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

• Kulcsár Mihályné (2000). A tanulás öröm is lehet. Bicske, magánkiadás.

• Marton – Dévényi É.– Jordanidisz Á. – Horváth I. (2007). Gondolatok a dislexia végső okairól. 

Az Alapozó Terápia hatása. Esettanulmányok. Budapest, Alapozó Terápiák Alapítvány.

• Nagy József-Józsa Krisztián-Vidákovich Tibor- Fazekasné Fenyvesi Margit (2004). Az elemi 

alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban. Szeged, Mozaik Kiadó.

• Vekerdy Tamás (2010). „...Megérik az iskolára, mint alma a fán.” In: Alma a fán – párbeszédek a 

kompetenciafejlesztésről, Budapest, Tempus Közalapítvány

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010.

• D. Mónus Erzsébet: Az egészségnevelés szakkönyvtára. Medicina Tankönyvkiadó, 1998./
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Ajánlott Irodalom

• dr. Tótszöllősyné Varga Tünde Mozgásfejlesztés az óvodában

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Falvay Károly (1994). Ritmikus mozgás – énekes játék. magánkiadás.

• Farmosi István (1999). Mozgásfejlődés. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

• Király Tibor – Szakály Zsolt (2011). Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése 

gyermekkorban. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.
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6. FOGLALKOZÁS: MOTOROS 
KÉPESSÉGEK KOMPLEX 
FEJLESZTÉSE

A motorikus fejlődés a 3-6 éves korosztályban gyors ütemű, változatos, sokféle mozgásformá-

ban jelentkezik. A fejlődés előfeltétele, hogy a gyermek olyan környezetben nevelkedjék, amely-

ben megfelelő a mozgásösztönzés. A gyermek az őt körülvevő tárgyi és személyi környezetben 

elmélyülten foglalatoskodik ez a tevékenysége mozgására visszahat, mozgáskészségei fejlőd-

nek és ezen keresztül a reakcióképessége is. 

Így éri el a gyermek a 6. év végére azt a motoros fejlettségi állapotot, amely már hasonlít a fejlő-

désére. A gyermek már rendelkezik a motorika alapformáival, járás, mászás, futás, ugrás, dobás, 

fogás, és ezeket a mozgásokat összerendezetten, koordináltan hajtja végre mindamellett, hogy 

ezek a mozgások a későbbiek során még finomításra szorulnak. A szakirodalomban fellelhető 

megfigyelések szerint a mozgás alapformáit a gyermekek az előbb felsorolt sorrendben sajá-

títják el. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermek mozgásában egy új fejlődési sor csak akkor veheti 

kezdetét, amikor az előzőt már tökéletesen tudja. 

Az óvodás korú gyermek fejlődésére pont az a jellemző, hogy az egyes mozgáskészségek egy-

más mellett és együttesen fejlődnek. Például a gyermek a járás mellett sajátítja el a mászást, 

a húzást, majd így kísérli meg az alapformák kombinációját a futást és ugrást, vagy a dobást 

és fogást. A gyermekekre jellemző az erős mozgás mely a motoros tanulás alapját képezi. Az 

alapmozgások fejlődésének tempója az alapmozgások függvénye, és azoktól a körülményektől 

függ mely kedvező gyakorlási feltételeket biztosít, ezáltal gyors készséggé fejlődhet.

A gyermek ha a próbálkozásai során sikerrel jár, akkor azokat a mozgásokat megismétli, örömmel 

végzi, és rögzíti is azokat. Szívesen ismerkedik a különböző tornaszerekkel, kézi szerekkel, moz-

gása egyre célszerűvé összerendezetté válik és közben fejlődnek a testi képességei is. A gyer-

mek egyre több mozgástapasztalatot gyűjt, először a tapintás és izomérzékelés segítségével, 

később látáson, halláson keresztül. Az észlelt mozgások utánzásra késztetik és folyamatosan 

kialakul nála a mozgás emlékezet, mely fokozható magyarázattal, buzdítással.

Koordinációs képesség, amelynek segítségével valósul meg, a mozgásszabályozás. A koordiná-

ciós képesség meghatározott szintje, a készségfejlesztésnek nélkülözhetetlen feltétele. Először 

a nagyizmok fejlődnek ki a gyerekeknél, csak utána a kisebb, finomabb izmok. Ezért ha nem 

megfelelő szintű a nagymozgás fejlettsége a finom mozgások nem fejleszthetők. Ha figyelmen 

kívül hagyjuk ezt a tényt, megfelelő idegrendszeri fejlettség hiányában olyan tanulási zavarok 

alakulhatnak ki, mint a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, melyek hátterében a ritmusérzék, szem-

kéz koordináció, egyensúlyi képesség fejletlensége áll.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.
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Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

Gyakorlatok:

Kismackók be a házba!

Egy kismackót helyezünk a földre, majd körbe rajzoljuk és ez lesz a ház. A résztvevők körbefut-

nak menetirány szerint a ház körül, majd jelre befutnak a házba. Aki elsőnek ugrik be a házba az 

a győztes.

Csere-bere

A jelenlévők közül 3-4 csapatot alakítunk ki melyek különböző táborokban vonallal elkerített ré-

szen helyezkednek el. A csapatok különböző színes szalagot viselnek. A tréner mond két színt és 

ekkor a hívott szineknek házat kell cserélniük, vagy hangjelzéssel cserélnek házat, vagy minden 

csapat kap egy ismert mondókát, és akinek a mondókáját mondja a tréner, az cserél, és fordítva. 

A házcsere különböző haladási módokkal is történhet, szökdelések, járás, futás különböző for-

mái. Győztes a gyorsabb csapat. Mindig az utolsó résztvevő beérkezését értékeljük. Hívjuk fel 

a figyelmet a balesetveszély, ütközések elkerülésére. Egy csapat ne álljon több mint 4-5 főből.

Ki az ügyesebb?

A  padlóra felrajzolunk különböző formákat (5-10 darabot) és négykézláb járással kell bejárni, 

minden résztvevőnek. Aki elsőnek kész, minden formát bejárt, az a győztes. 
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Szoborépítő játék

3 vagy 4 csoportot alakítsunk ki a résztvevőkből. Minden csoportnak egy tagja mozdulatlan szo-

boralakzatot vesz fel, melyet wc papírral kell körbetekerni a többi résztvevőnek, hogy szobor 

alakja legyen. Az a csapat győz, aki legelőször készen van.

Szükséges eszközök: Kréta, játékmackó, wc papír tekercs

Irodalomjegyzék

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Dr. Király Tibor, Dr. Szakály Zsolt (2011) Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejleszté-

se gyermekkorban Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyar-

országi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

Ajánlott irodalom

• dr. Tótszöllősyné Varga Tünde Mozgásfejlesztés az óvodában

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Falvay Károly (1994). Ritmikus mozgás – énekes játék. magánkiadás.

• Farmosi István (1999). Mozgásfejlődés. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

• Király Tibor –Szakály Zsolt (2011). Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése 

gyermekkorban. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program
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7. FOGLALKOZÁS: ERŐ, GYORSASÁG 
ÉS ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

Működés alapja az izomtevékenység. Ennek megfelelően a kondicionális képességek az ered-

ményes mozgásvégrehajtás fizikai feltételeit teremtik meg. A kondicionális képességek fejlesz-

tésénél az életkori sajátosságokról nem szabad megfeledkezni, a tervezésnél figyelembe kell 

venni. A hajlékonyság, a rugalmasság és a gyorsaság fejlesztése az életkori sajátosságok figye-

lembe vételével, már az óvodáskorban elkezdődhet, mivel a kisgyermekkori hajlékonyságot úgy 

lehet megőrizni, ha folyamatos gyakorlással szinten tartjuk és edzésekkel fokozzuk. 

A kondicionális képességeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

• erő 

• gyorsaság 

• állóképesség

A megvalósítás szervezeti keretei lehetnek:

Irányított mozgástevékenységbe, a mindennapos testnevelés részeként, napi gyakorlatba be-

építve legalább heti egy két alkalommal. Végezhető a szabad játéktevékenység részeként, játé-

kidőben, csoportszobában és udvaron egyaránt.

Megvalósítás lehet:

• csoportos,

• mikro-csoportos, 

• egyéni 

A megvalósítás helyszínei lehetnek

• Tornaterem

• Csoportszoba

• Udvar 

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon
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Gyakorlat:

• A résztvevők 3 csoportot alakítanak ki. Az egyes csoport feladata hogy 3-4 éves korú gyer-

mekek részére állítsanak össze olyan mozgásos feladatokat mely hozzájárul az állóképessé-

gük fejlesztéséhez. A második csoport feladata hogy 4-5 éves korú gyermekek részére állít-

sanak össze olyan mozgásos feladatokat mely hozzájárul az állóképességük fejlesztéséhez. 

A harmadik csoport feladata, hogy 5-7 éves korú gyermekek részére állítsanak össze olyan 

mozgásos feladatokat mely hozzájárul az állóképességük fejlesztéséhez.

• A csoportok nagy körben egyenként ismertetik az általuk összeállított feladatokat, elképze-

léseiket.

Szükséges eszközök: flipchart tábla, toll, papír

Irodalomjegyzék

• http://ovodaivilag.hupont.hu/18/testneveles-modszertana

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010.

• D. Mónus Erzsébet: Az egészségnevelés szakkönyvtára. Medicina Tankönyvkiadó, 1998.

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Dr. Király Tibor, Dr. Szakály Zsolt (2011) Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejleszté-

se gyermekkorban Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyar-

országi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

Ajánlott Irodalom

• Dr. Király Tibor, Dr. Szakály Zsolt (2011) Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejleszté-

se gyermekkorban Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyar-

országi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

• Némethné Dr. Tóth Orsolya Főiskolai docens Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagó-

gia és Pszichológiai Kar Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A MOTORIKUS 

– MOZGÁSOS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN

• Polgár Tibor – Szatmári Zoltán (2011) Motoros képességek, http://sek.nyme.hu/_layouts/1038/

Sport/Polgar%20Tibor%20-%20Szatmari%20Zoltan%20- %20Motoros%20kepessegek/Moto-

ros%20kepessegek.pdf
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8. FOGLALKOZÁS: A MOZGÁS, 
EGYENSÚLYÉRZÉKELÉS ÉS 
ÉSZLELÉS FEJLESZTÉSE

A  tanulás elengedhetetlen feltétele az érzékszervek megfelelő működése. Minél több érzék-

szervi csatornán keresztül ismerjük meg az adott dolgot, annál mélyebb tudásra tehetünk szert. 

A mozgás kapcsán elsőként a saját test ismeretére és a saját testen való tájékozódásra kell fi-

gyelnünk, hiszen ez lesz a térbeli tájékozódás alapja. Ha a gyermek a térben nem tud megfelelő-

en tájékozódni az sajnos kihatással lesz más képességeinek fejlődésére is, de a nagymozgások 

fejletlensége is hatással van a térbeli, síkbeli tájékozódásra a finommotorikus fejlődésére mely 

befolyásolhatja a kultúrtechnikák elsajátítását is. 

A saját mozgás érzékelése a gyermekeknél elősegítheti a mozgáskoordináció biztonságát, a tér-

beli tájékozódást és a finom mozgások megtanulását.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon
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Gyakorlatok

• A  résztvevők egy körben állnak. A  labdákat a következő szabály szerint mozgatjuk, a szi-

vacslabdát körbeadják a mellettük álló kezébe, a szúrós labdát bárkinek odadobhatják, a 

keménylabdát a hátuk mögött adják körbe. Ez a 3 féle művelet párhuzamosan zajlik. (A lab-

dák menjenek körbe legalább 10-szer). Közös körben történő megbeszélésen kérdésekre 

válaszolnak a résztvevők:

• Milyen volt a feladat?

• Mit indított el a játék a résztvevőkben?

• Milyen általánosan megfogalmazott tanulságokat vonnak le a résztvevők?

• A tréner az indulóvonal mögött oszlopsorba állítja fel a két csapatot. A csapatok elé a kijelölt 

táv felénél, illetve végénél 1-1 tárgyat helyez el. Ez a tárgy lehet egy szék, és lehet egy papír-

kosár is. Az első résztvevő a csapatokban labdát kap. Ezt a táv felénél lévő tárgynál leteszi, 

majd továbbfutva megkerüli a táv végén lévő tárgyat is. Visszafutva a köztes tárgyról átveszi 

a tárgyat amit letett és annak átadásával a következő társsával cserélnek.

Szükséges eszközök: szivacslabda, kemény labda, szúrós labda, nagy labda

Irodalomjegyzék

• Forrai Katalin: Zenei nevelésünk alapelvei és a gyermek zenei fejlődése iskolába lépésig, 

Szöveggyűjtemény, BTF, 1994.

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Falvay Károly (1994). Ritmikus mozgás – énekes játék. magánkiadás.

• Farmosi István (1999). Mozgásfejlődés. Budapest, Dialóg Campus Kiadó

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

Ajánlott Irodalom

• Dr. Király Tibor, Dr. Szakály Zsolt (2011) Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejleszté-

se gyermekkorban Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyar-

országi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

• Némethné Dr. Tóth Orsolya Főiskolai docens Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagó-

gia és Pszichológiai Kar Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A MOTORIKUS 

– MOZGÁSOS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN

• Polgár Tibor – Szatmári Zoltán (2011) Motoros képességek, http://sek.nyme.hu/_layouts/1038/

Sport/Polgar%20Tibor%20-%20Szatmari%20Zoltan%20- %20Motoros%20kepessegek/Moto-

ros%20kepessegek.pdf
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9. FOGLALKOZÁS: TÉR ÉSZLELÉS 
(TESTTUDAT, TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS)

A testtudat a testtartás és a testhelyzet összessége. A testtudat kialakulása a korai életszakasz-

ban szerzett különböző tapasztalatokkal kezdődik és megjelenik mindazon tapasztalatokban, 

gondolkodási folyamatokban, amelyeken keresztül a világot megismeri a gyermek, a testkép 

ismerete pedig a saját test megtapasztalása. A gyermek, ha tudja hol a lába, keze, orra, szeme, 

füle és meg is tudja nevezni akkor már beépült a testképébe.

A gyermek, hogy a térben tájékozódni, eligazodni tudjon fontos, hogy érzékelje, észlelje a teret. 

A  testséma kialakításának és a motoros mozgásos tevékenységeknek van nagy szerepe a té-

részlelés fejlesztésében. A gyermeknek a tér észleléséhez egy vonatkoztatási pontra van szük-

sége és ez a pont a saját teste. 

Egymástól meghatározott folyamatok a térészlelés fejlődése, a testkép, testséma és testtudat 

alakulása.

Téri irányok felismerése a síkban

Ez a fejlesztési szakasz arról szól, hogy írás közben képesek legyenek a vonalközben tájékozód-

ni, tisztában kell lenniük a papíron is a téri irányokkal. 

Rajzos szinten történik a fejlesztés, mely történhet a csoportszoba padlójára helyezett nagy cso-

magoló papírra rajzolva.

Például rajzolj a lap közepére egy házat, a ház fölé, ház teteje fölé napot, felhőket,

A ház mellé jobb oldalra, (jobb kezed felöli oldalra) egy szál virágot, 

A ház alá füvet, a napocska mellé bal, oldalra egy felhőt,

Egészen odáig el tudunk jutni a gyerekekkel, hogy képesek lesznek egy írólapon felismerni azt, 

hogy hol van a közepe, a bal alsó-jobb felső sarka.
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Téri tájékozódás fejlesztése a térben kis tárgyakkal

Itt már a saját testből indulunk ki, és kis tárgyakat viszonyítunk egymáshoz. Kezdetben használ-

juk még a kis színes szalagot.

Saját testükön kell a jobb vagy bal irányokat felismerni. 

Természetesen ez egy hosszú folyamat eredménye, és az iskoláskor kezdetére kell kialakulnia. 

A következő lépés az mikor már egy tárgy vagy játék lesz a kiindulópont, s ehhez viszonyítva kell 

kavicsot, építő kockákat, játékokat rakosgatni. 

Ezek a gyakorlatok nagyon fontosak mellyel gyakoroltatunk, ellenőrzünk, és a kommunikációt 

és helyes kifejezések is fejlesztjük.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

Gyakorlatok:

Mókusok ki a házból!

A földre olyan nagy kört rajzolunk, hogy minden játékos elférjen benne. Ha a tréner azt kiáltja, 

hogy mókusok ki a házból akkor mindenki kifut onnét. Ha pedig azt mondja, hogy mókusok be 

a házba, akkor mindenki a körbe igyekszik. Ezt eljátszuk 2x-3x majd épp az ellenkezőjét kell cse-

lekedniük, mint amit hallanak. Aki téved, az kiesik a játékból.

Tűz, víz, repülő

A tréner vezényszavakat mond, víznél le kell guggolni, tűznél székre kell ülni, repülőnél repkedni 

kell. Aki téveszt, kiesik.

Add tovább!

A résztvevők körben, egymás mellett ülnek. A tréner az első játékos fülébe súg, elkezd egy me-

sét. Majd minden résztvevő hozzátesz a meséhez, és a legvégén az utolsónak kell elmondani az 

egész mesét. Ezt megismételhetjük 3x-4x.

Csináld azt, amit mondok!

A  tréner a résztvevőkkel szemben helyezkedik el. Szóbeli instrukciót ad, de ezzel ellentétes 

mozgást végez. A feladat a résztvevők számára csak a szóbeli instrukciók alapján szabad cse-

lekedniük, mozogniuk. A tréner mozgását nem szabad utánozni. Azt mondja futás és leguggol. 
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Résztvevő is lehet játékvezető.

Szükséges eszközök: kréta

A résztvevők 3-4 fős csoportokra oszlanak. Minden csoport saját játékvariánsokat készít a gyer-

mek csoportok konkrét igényeinek megfelelően a testtudat, téri tájékozódás fejlesztésére.

Valamennyi csoport bemutatja a kidolgozott játékvariánsokat korcsoportra lebontva.

Visszajelzés teljes körben.

Szükséges eszközök: flipchart tábla, papír, toll

Irodalomjegyzék

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• 1998.Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

Ajánlott Irodalom

• Dr. Király Tibor, Dr. Szakály Zsolt (2011) Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejleszté-

se gyermekkorban Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyar-

országi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

• Némethné Dr. Tóth Orsolya Főiskolai docens Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagó-

gia és Pszichológiai Kar Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A MOTORIKUS 

– MOZGÁSOS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN

• Polgár Tibor – Szatmári Zoltán (2011) Motoros képességek, http://sek.nyme.hu/_layouts/1038/

Sport/Polgar%20Tibor%20-%20Szatmari%20Zoltan%20- %20Motoros%20kepessegek/Moto-

ros%20kepessegek.pdf
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10. FOGLALKOZÁS: A SZERIALITÁS
Sorrendiséget jelent, mely a mindennapi életünkben is nélkülözhetetlen, gondoljunk csak a 

tisztálkodásra, étkezésre, öltözködésünkre. A sorrendiséget észlelnünk vagy megtartanunk kell, 

vagy mindkettőre egyszerre van szükségünk. A szeriális képesség nagyon fontos a tanuláshoz, 

a tanulónak a tanultakat először észlelni és értelmezni illetve a memóriájában megtartani kell. 

/ pl.: olvasás/, ha a gyermek szeriális képessége fejletlen vagy esetleg sérült, akkor a gyermek 

nem képes értelmezni bonyolultabb instrukciókat. Nem tudja például követni a mesék tartalmát, 

nehezen tanulja meg a verseket a számokat felcseréli.

Az eddigiekben ismertetett gyakorlatok során is megjelentek szerialitást fejlesztő játékos moz-

gás gyakorlatok, mivel egy játékos mozgásos feladat több képességet is fejleszthet. 

A szerialitás típusai

A szerialitás típusai közül megkülönböztetünk auditív szerialitást mely hallással észlelt sorozatok 

sorrendben való felismerése, feldolgozása, többszöri ritmikus megismétlése, látási szerialitást, 

amely a látással észlelt sorozatok elemeinek sorrendben való felismerése, feldolgozása, több-

szöri ritmikus megismétlése és a motoros szerialitást mely a mozgássorozatok és azok eleme-

inek sorrendben való felismerése, feldolgozása, többszöri megismétlése és az idői szerialitást 

mely az időben való tájékozódást jelenti1.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet hagyjon a 

kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

1 https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007.../08_4.scorml
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Gyakorlatok:

• A  résztvevők kört alakítanak. A  tréner elindítja a sort a játékosnak dobva a labdát, és azt 

mondja piros zöld, a résztvevők egyesével folytatják egymásnak dobva a labdát és mond-

va, hogy piros zöld. Kezdetben csak kételeműek legyenek a sorok, majd nehezítjük négy-öt 

elemre. Például: piros – kék – zöld – sárga – barna.

• A tréner felolvas egy rövid mesét a résztvevőknek. Ez után megkapják a mese cselekmé-

nyéről szóló képeket és a résztvevőknek az lesz a feladatuk, hogy állítsák helyes sorrendbe.

• A tréner felrajzol egy ugróiskolát, de a meg szokott ugróiskolával ellentétben minden négy-

zetbe máshogyan kell ugrani. Például: az elsőbe féllábon, a másodikba féllábon, majd har-

madikba 2 lábon, negyedikbe 2 lábon, ötödikbe másik féllábbal, majd a hatodikba féllábbal, 

majd a hetedikbe jobb féllábbal, majd a nyolcadikba pároslábbal. Visszafelé ugyanezt kell 

tenni, de hátrafelé ugorva. Az ugróiskola bármilyen hosszúságú lehet. 

• A tréner szemben ül a résztvevőkkel. Először bemutat nekik egy mozdulatsort, majd együtt 

csinálják a résztvevők vele. Ezt ismétlik 5x-8x amikor már megjegyezték a mozdulatsort, 

egyre jobban lehet gyorsítani az ütemen. Végül már csak a résztvevők csinálják. Több elem-

mel lehet bővíteni a sorozatot.

Szükséges eszközök: labda

Irodalomjegyzék

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• A pszichológia alapjai Commenius Bt. Pécs, 2001

• 1998.Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• Hamrák A.–Magyar E.–Muraközyné, Balogh J.–Dr. Szászi F.-né: Ákombákom. Fejlesztő gya-

korlatok az olvasás- és íráskészség kialakításához. 1990.

• Gosztonyi J.-né (szerk.): Környezetünk. Budapest, 1986, FPI.

• Gyarmathy É.: Játékkatalógus: tanulási zavarokkal küzdő gyerekek. In: P. Balogh K. (szerk.): 

Iskolapszichológia, 20, Budapest, 1991, ELTE.

Ajánlott Irodalom

• dr. Tótszöllősyné Varga Tünde Mozgásfejlesztés az óvodában

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Gaál Sándorné - Kunos Andrásné (1996): Testnevelési játékok anyaga és tervezése az 

óvodában. Szolnok. Szerzői kiadás

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010.
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11. FOGLALKOZÁS: A FIGYELEM 
FEJLESZTÉSE

Az óvodában mind a spontán, mind az irányított figyelemjelen van. A figyelem fejlesztése elő-

segíti, hogy az irányított helyzetek mellett egyre erősödjék a belső, saját figyelemmozgatás is. 

A figyelemfejlesztés első időszakában, fontos megismerni a gyermekek figyelmének, érdeklő-

désének irányait mely hozzájárul a figyelemfejlesztés területeinek a kiválasztásához.

A figyelem fajtái

A figyelem fajtái az önkéntelen figyelem (spontán, passzív) és a szándékos figyelem (aktív).

Az önkéntelen figyelem okai lehetnek a váratlan események, történése, hirtelen megváltozott 

körülmények. (szirénázó mentőautó). 

A szándékos figyelem oka a szándékosság, elhatározás, akarat. (a tanulás vagy munkavégzés).

A figyelmet befolyásoló tényezők lehetnek

Belső tényezők a szükségletek, elvárások, a vágyak, szándék, akarat, érdeklődés. Külső tényező 

lehet az inger erőssége, intenzitása, tehát az ingerek külső tulajdonságai.

A figyelem fejlesztésének területei

A tartós figyelem fejlesztése

A  figyelem tartóssága azt jelenti, hogy mennyi ideig tudunk egy dologra megszakítás nélkül 

figyelni. Bármennyire is érdekes valami kezdetben, a figyelem hamar lankadni kezd, ha unalmas-

sá, egyhangúvá válik a környezet.

Kitartó feladatvégzéshez, probléma megoldásához fontos a tartós figyelem megléte. Kialakítá-

sához, fejlesztéséhez fontos, hogy a feladat a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő legyen, 

és jól motiválja a gyermeket.

Az intenzív figyelem fejlesztése 

 

A tanuláshoz fontos a zavaró hatásoktól mentes környezet biztosítása. Meg kell teremteni a le-

hetőségét annak, hogy a gyermek saját maga válassza ki a számára megfelelő nehézségű fela-

datot, találja meg saját tempóját, legyen képes az elmélyülésre.

 

Szelektív figyelem fejlesztése

Egyszerre csak egy dologra összpontosítjuk a figyelmünket. A szelektív figyelem mértéke függ 

a gyermek egyéni sajátosságaitól és a feladat követelményeitől is. Fejlesztési lehetőség a sor-

versenyek a lényegkiemelés, válogatás gyakorlása során lehetséges.
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Megosztott figyelem fejlesztése

A megosztott figyelem esetén gyors figyelemváltás történik, mivel egyik dologról a másikra vált 

a figyelem. A megosztott figyelem fejlesztését, összetett mozgás gyakorlatokkal, szerepváltásos 

játékokkal fejleszthetjük.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

Gyakorlatok:

• A résztvevők először egyénileg fejtés ki, hogy a saját óvodai csoportjukban milyen gyakorla-

tokkal segítik elő a gyermekek figyelmének fejlesztését.

• A gyakorlat nagykörben folytatódik, valamennyi résztvevő ismerteti az általa leirtakat. A  jó 

gyakorlatokat felirják a flipchart táblára.

• A résztvevők egyénileg kifejtik, hogy milyen gyakorlatokat javasolnának a szülőknek a gyer-

mekük otthoni figyelem fejlesztését illetően. 

• A gyakorlat nagykörben folytatódik. Valamennyi résztvevő ismerteti az általa leirtakat. A jó 

gyakorlatokat felirják a flipchart táblára.

Szükséges eszközök: flipchart tábla, papír, toll
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Irodalomjegyzék

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• A pszichológia alapjai Commenius Bt. Pécs, 2001

• 1998.Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

Ajánlott Irodalom

• dr. Tótszöllősyné Varga Tünde Mozgásfejlesztés az óvodában

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Gaál Sándorné - Kunos Andrásné (1996): Testnevelési játékok anyaga és tervezése az

• óvodában. Szolnok. Szerzői kiadás

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program 1997

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010.
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12. FOGLALKOZÁS: AZ EMLÉKEZÉS 
(BEVÉSÉS-FELIDÉZÉS) FEJLESZTÉSE

A gyermek, tanulás közben folyamatokat, sorrendeket, egymásutániságot, összefüggéseket. je-

gyez meg. Az emlékek a napi szituációknak megfelelően maguk is mozgásban vannak. A  ta-

nuláshoz szükséges bevésés (kódolás) gyakorisága, idő ráfordítási igénye, illetve a felidézés 

(előhívás) minősége gyermekenként eltérő.

Az emlékezet fejlesztése során cél, a gyermekek olyan fejlettségi szintre való eljuttatása, hogy 

emlékezzenek, egy adott dolog, környezetünk tárgya, jelensége, megismerése során szerzett 

különböző érzékletekre, észlelésekre, a napirendre, a mindennapos eseményekre, kialakult szo-

kásokra a csoportban. A korábbi séták, kirándulások során szerzett élményekre, tapasztalatokra, 

a begyakorolt mozgásformákra, a testhelyzetekre. 

Az emlékezet fejlesztése során fontos feladataink

Az emlékezet fejlesztése magában foglalja az emlékezet terjedelmének fejlesztését is. A sok 

gyakorlati feladat hozzásegíti a gyermekeket a több tárgy, tárgyak tulajdonságának elraktáro-

zásához. Az emlékezet terjedelmének fejlesztése nélkül nehezen elképzelhető a bonyolult já-

téktevékenység, amihez a régi tapasztalatok felelevenítésével kell számba venni a szükséges 

eszközöket és szereplőket. Fejlesztési cél még, hogy az emlékezet kiváljon az észlelésből. 

A  kommunikáció fejlesztése, amely lehetővé teszi az emlékképek kifejezését. A  cselekvések 

mozgásos feltételeinek javítása, amelyek szintén az emlékképek kifejezését szolgálják. Jelek, 

szimbólumok kialakítása, melyekkel bonyolultabb eseményeket, történéseket idézhetünk fel 

egyszerűbben. Szoros kapcsolattartás a szülőkkel a hétvégi eseményekről, programokról, hogy 

ezek később is felidézhetők legyenek.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon
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Gyakorlatok:

• A tréner minden jelenlévőnek kioszt egy üres lapot. Mindenkinek van emlékezetes esemé-

nye, illetve számára fontos emberekhez köthető tárgya. A feladat az, hogy a résztvevőknek 

össze kell gyűjteni, hogy óvodapedagógusként mi lenne az a tárgy, amit kincsként őrizne, 

mert saját szakmai fejlődésének kincset érő epizódjára, állomására emlékezteti.

• A gyakorlat nagykörben folytatódik, és minden résztvevő prezentálja a többiek számára az 

általa leírtakat.

• Kinek dobjam? Ebben a játékban megy a labda „a”-val, és olyan szót kell mondani ami „a” be-

tűvel kezdődik. Aki nem tud mondani, vagy olyat mond, amit már hallottunk, kiesik. Nagyon 

gyorsan kell mondani, és máris dobni tovább a labdát.

Szükséges eszközök: labda

Irodalomjegyzék

• A pszichológia alapjai Commenius Bt. Pécs, 2001

• 1998.Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

Ajánlott Irodalom

• dr. Tótszöllősyné Varga Tünde Mozgásfejlesztés az óvodában

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Gaál Sándorné - Kunos Andrásné (1996): Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodá-

ban. Szolnok. Szerzői kiadás

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program 1997

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010.



36

13. FOGLALKOZÁS: 
A GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE

A  gondolkodás a valóság közvetett megismerése, a valóság elvont és fogalmi tükröződése. 

A szabályok alkalmazása, a következtetés, a probléma felfedezése és megoldása mind-mind 

gondolkodás. 

A mozgás elengedhetetlen feltétele a gondolkodás kialakulásának, mivel a műveletvégzés gon-

dolati síkon a tárgyakkal való cselekvés alapján alakul ki. A gondolkodási műveletek kialakításá-

ra és gyakoroltatására a cselekvés szintjén van szükség.

Az óvodáskor kezdetén a gondolkodás gyakorlati jellegű. A gyakorlati feladatok megoldása so-

rán egyre bonyolultabbá válva fokozatosan jönnek létre a gondolkodó tevékenység formái. az 

első a szemléletes cselekvő gondolkodás, amikor a gyermek épít Kisebb építő kockára teszi a 

nagyobbat majd összedől az építménye de addig próbálkozik, amíg rá nem jön a helyes megol-

dásra. Majd következik a szemléletes képszerű gondolkodás. A gyermek tudja, hogy az autók az 

úton mennek, vagy ha piros a lámpa nem szabad átmenni a zebrán. Azután következik a fogalmi, 

nyelvi gondolkodás. A gyakorlati tevékenység bonyolultabbá válásának hatására fokozatosan 

jönnek létre a gondolkodó tevékenység új formái. 

A  megismerés részfolyamatainak (figyelem, emlékezés, észlelés) eleme az információ meg-

szervezése, átalakítása. Tehát a felfogott ingerekből olyan értelmes következtetésig jutunk el, 

melyek túlmutatnak az eredeti információn. Minden megismerési folyamatban az a gondolko-

dási mozzanat fejeződik ki, hogy valamennyi információ feldolgozási tevékenység konstruktív 

folyamat, de a fogalomalkotásban felismerhető az érzékelési, emlékezeti és figyelmi folyamatok 

együttműködése, de ha megfordítjuk, az általánosítás alapján az is nyilvánvaló, hogy a legele-

mibb fogalomalkotás is kategorizációs, tehát gondolkodási műveleteket feltételez. Például ha 

találkozunk egy négy lábon álló világos barna színű tárggyal azt asztalként ismerjük fel. A meg-

nevezés azonban attól függ, hogy korábbi tapasztalataink és az asztal fogalom ismerete alapján 

mely jegyet emeljük ki, tartjuk meghatározónak. Ha ez a tárgy alacsony, akkor dohányzó asztal-

nak fogom észlelni.

A problémamegoldás a gondolkodási műveletek fejlettségétől függ így a gondolkodás fejlesz-

tése a gondolkodási műveletek fejlesztését jelenti. A gyermek akkor érti meg a problémát a 

legbiztosabban, ha a magyarázatunkat mozgáshoz cselekedtetéshez kapcsoljuk.
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A gondolkodás fejlesztése során fontos feladataink

A környezetük megismertetése, felfedeztetése, ismereteik rendszerezése, új ismeretek közve-

títése, színek, formák megismertetése, különbségek megfigyeltetése. Nagy hangsúlyt kell fek-

tetnünk a funkcionális összefüggések megfigyeltetésére, a szimmetria az analizáló - szintetizáló 

képesség fejlesztésére, a rész-egész viszonyának megismerésére. Elengedhetetlen a testfoga-

lom és a téri, időbeli tájékozódás fejlesztése az általánosítás, konkretizálás, társadalmi szoká-

sok, szabályok megismertetése, elsajátíttatása, érzelmek felismertetése, a kreatív gondolkodás, 

képzelet fejlesztése.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

Gyakorlat

• A tréner valakit kiválaszt a résztvevők közül és fülébe súg egy cselekvést, neki el kell játsza-

nia, a többieknek ki kell találni, hogy mit is játszott.

• Találdmeg a helyedet! Felállás kettős körben. A belső kör állva marad, a külsők addig fussa-

nak körbe, míg jelt nem kapnak arra, hogy találjanak vissza társaikhoz. Szerep és helycseré-

vel, valamint a futás irányváltoztatásával váltakozva is játszható.

• Egyel kevesebb játékos tartózkodjon a külső körbe, tetszés szerinti párkeresés és a párok ta-

lálkozásánál a tréner előzetesen más és más testhelyzetet is elrendelhet. Az győz aki mindig 

talál magának párt.

Szükséges eszközök: -

Irodalomjegyzék

• Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Budapest. 

(160 - 161 oldal)

• 1998.Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Fazekasné Fenyvesi Margit módszertani segédanyag gyűjteményéből Játékgyűjtemény az 

akusztikus szerialitás fejlesztésére.

• Vargáné dr. Molnár Márta, Höfflerné Pénzes Éva, Dr. Szenczi-Velkey Beáta: A kognitív képes-

ségek fejlesztésének módszertana ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
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Ajánlott irodalom

• Vargáné dr. Molnár Márta, Höfflerné Pénzes Éva, Dr. Szenczi-Velkey Beáta: A kognitív képes-

ségek fejlesztésének módszertana ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

• http://tehetseg.hu/interjuk/kepessegfejlesztes-jatekosan

• http://kognitiv.hu/kepessegek

• Iskolakultúra 1999. 1.sz. http://real.mtak.hu/61760/1/EPA00011_iskolakultu-

ra_1999_01_014-026.pdf

• http://www.edu.u-szeged.hu/difer/download/nagy_kepessegfejlesztes.pdf
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14. FOGLALKOZÁS: STATIKAI 
LÁBELVÁLTOZÁSOK

Az óvodás gyermek tevékenységének fő formája a játék, melynek hatása sokoldalú, a gyermek 

egész személyiségének alakulásában meghatározó jelentőségű. A gyermekek, ha megtanulnak, 

lábbal, tapintani, simogatni, egyensúlyozni, érezni akkor képesek kellemes testtudatot kialakítani. 

A láb aktív mozgás tevekénységként, fejleszti, a lábat tökéletesíti, gazdagítja működését, segíti 

új mozgásformák kialakítását, így a láb teljesítőképessége megnő, rugalmasabban, tudja viselni 

a testsúlyt, ami az egész mozgásfolyamatot pozitívan befolyásolja. Az izomkoordinációt fejleszti, 

hatással van a gyermek értelmére, kombinatív készségére és találékonyságára. Az életkornak 

megfelelően összeállított gyakorlatokkal, játékos módszerekkel az is elérhető, hogy a gyermek 

a tevékenység közben sikerélményhez jut és megtapasztalja, mennyi mindenre képes a lába 

használatával és a lábujjak hajlításával. A gyermeki felfedezés, kreativitás igen színes.

Elengedhetetlen a követelmények egymásra épülésének, a fokozatosságnak és a rendszeres-

ségnek a betartása. Ha elmulasztjuk a fokozatosságot, rendszerességet az az izomzat görcsölé-

séhez vezethet és az előkészítetlen mozgás a gyermekben kudarcélményt válthat ki. 

Az óvodás korban jelentkező mozgásszervi problémák, leggyakrabban a lábstatikai rendelle-

nességek. Ilyenek a lúdtalp a lapos talp, tartáshibák, kezdődő mellkas- és gerinc-deformitások. 

Jellemző a fáradékonyság az ügyetlenebb mozgás és később a sportteljesítményekben való el-

maradás már jól érzékelhető következményt jelentenek. A felnőttkori mozgásszervi betegségek 

és panaszok jelentős része visszavezethető a gyermekkori állapotra. A gyermek mozgásszervi 

fejlődésében a láb- és gerinc hangsúlyos szerepet kap.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon
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Gyakorlat

• A résztvevők egyéni feladata az, hogy gyűjtsék össze, hogy az elméletben megismert sta-

tikai lábelváltozások közül melyikkel találkoztak a saját csoportjukban lévő gyermekeknél.

• Ezt követően 5 fős csoportokat alkotnak és kiscsoportban megbeszélik az egyéni tapaszta-

lataikat.

• A csoportok alakítsanak ki közös álláspontot arra vonatkozóan, hogy a szülőknek mit javasol-

nának az otthoni gyakorlatokra, foglalkozásokra gyermekeikkel a lábelváltozások megelőzé-

sének érdekében.

• A csoportok választanak egy csoportvezetőt, aki ismerteti a közös munka eredményét. A lé-

nyeges feladatok felkerülnek a flipchart táblára.

• A résztvevők visszajelzései.

Szükséges eszközök: papír, toll

Irodalomjegyzék

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• Mozgásterápia A Magyar Gyógytornászok Társaságának lapja Budapest Aesculart Bt., 1992

• Leidecker Eleonóra Járnitanulás, járnitanítási szokások és statikai lábelváltozások vizsgálata 

óvodás korban Mozgásterápia. - 15. (2006) 4.

• http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=64459 2001/6 Csengődi Gáborné Játékte-

rápia Mozgás Mozgásterápia – 2001. 10. évf.3. sz.

• Kemény Gáborné, Dr. Tóthné Szabó Klára, Dr Tóth János Segédanyag a játékos láb- és tar-

tásjavító tornához (Kézirat)

• http://www.tesiasszisztens.hu/kepzes/files/file/tartasjavitasOK2.pdf

Ajánlott irodalom

• Pásztori Attila-Rákosi Etelka (1998): Sportjátékok I. – Iskolai és népi játékok Nemzeti Tankönyvki-

adó, 

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): Játszunk gyógyító tornát! Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2001): A labda – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): A  szék – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A torna bot – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A karika – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2008): A babzsák – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2004): A body-roll – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó
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15. FOGLALKOZÁS: JÁTÉKOS 
LÁBTORNA GYAKORLATOK

A lábtorna gyakorlatok felosztása

• Alapgyakorlatok

• Előkészítő, lazító gyakorlatok

• Szerrel végzett gyakorlatok

• Szer nélkül végzett gyakorlatok

• Versenygyakorlatok

• Járógyakorlatok2

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

2 Segédanyag a játékos láb-és tartásjavító tornához /Kemény Gáborné, Dr. Tóthné Szabó Klára Dr. Tóth János Kézirat 

1985
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Gyakorlatok

A résztvevők mezítláb körben ülve végzik majd a gyakorlatokat.

Alapgyakorlatok:

• Ülő helyzetben mezítláb végezzük a gyakorlatot, nyújtott vagy hajlított térddel a lábujjak haj-

lítása karmolás a talp ökölbe szorítása. Húzd be a lábujjaidat, bújtasd el a lábujjaidat. (8x-10x)

• Ülő helyzetben, hajlított térddel, hajlított lábujjakkal a talp, illetve a láb, beforgatása, a talp 

megtekintése. Nézd meg, milyen a talpad! (5x-6x)

• Ülő helyzetben, nyújtott vagy hajlított térddel a lábujjak terpesztése. (8x-10x)

• Előkészítő, lazító gyakorlatok

• Ülő helyzetben, nyújtott vagy hajlított térddel a lábat két kezünkbe véve az ujjaktól a sarok 

felé haladva lassan, masszírozzuk, dörzsöljük a talpat. Gyúrjuk úgy, mint édesanyátok a tész-

tát. Kiegészíthetjük a gyermekek egyéni javaslatával – milyen tésztát? (5x-6x)

• Ülő helyzetben, nyújtott, vagy hajlított térddel a lábujjakat kézzel minden irányba /hajlítás, 

feszítés, terpesztés/ erőteljesen átmozgatjuk, most sodorjuk a tésztát! (5x-6x)

• A gyakorlást többször megszakítjuk, a talpat ülő helyzetben, hajlított térddel a talajhoz ütö-

getjük, ezzel a talpizmok lazulását érjük el. Doboljunk a lábunkkal.

• Ülő helyzetben, hajlított térddel a talp alatt gyúrjuk a kislabdát. 

Szerrel végzett gyakorlatok

Kiinduló helyzet 

Talajon vagy kisszéken ülve, kissé hajlított térddel

• a színes kendő, szalag, sálat lábujjal fogva a levegőben érdekes formát lehet kialakítani csí-

pőből végzett erőteljes lengetéssel

• a színes kendő, szalag, sálat magunk elé fektetjük, lassú, karmoló mozgással összegyűrve 

a színes csíkot eltüntetni igyekszünk /varázsló, bújócska, stb./. Ezt a gyakorlatot kendővel, 

szalaggal is végezhetjük.

• Az egyik láb lábujjaival fogott kendőt, szalagot, sálat megpróbáljuk a másikba átvenni, ott 

meglengetve visszavenni integetés, cserebere.

• A papír zsebkendőt vagy papírszalvétát kiterítjük a talpunk alatt kezdetben kézzel, később a 

lábujjak segítségével, megpróbáljuk felvenni egyik, majd másik lábbal. Lehet versenyszerű-

en – ki tudja a leggyorsabban felemelni, a legtovább megtartani.
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Szer nélkül végzett gyakorlatok

Kiinduló helyzet 

Talajon ülve

• bemelegítésként a három alapgyakorlatot végeztetjük, a lábujjkarmolás, a talp ökölbeszorí-

tása /karmolva beforgatás/ és a lábujjak terpesztése, zárása /barátok az ujjak- elszaladnak 

egymástól, ismét találkoznak/

• hajlított, kissé terpesztett térddel a két talpat ökölbe szorítva összeérintjük a talajon, a sarok 

és a lábujj érintkezik, a talpak között a talp hajlékonyságától függően különböző alakú és 

méretű rés keletkezik, kerítsük az udvart, nyissuk ki a kerítést, stb.

• levegőben, a két talp közötti, ablakon, távcsövön kukucskálva megnézzük a szemben ülőt.

Versenygyakorlatok, játékok

• Kendőfelszedegető verseny, amelyet más szerrel is végeztethetünk pl. ceruza, kavics, bab-

zsák, papír zsebkendő, kendő, stb. A földön szétszórjuk a kendőt, váltott lábbal szedegetve 

kezükbe gyűjtik, s az a győztes, akinek a kezében a legtöbb szer van.

Járógyakorlatok

A járógyakorlatok közül gyakran alkalmazzuk a lábujjhegyen járást. A lábujjhegyen futást úgy 

kérjük, hogy a lábak puhán érintsék a talajt.

Eszköz szükséglet: színes kendő, szalag, sál, babzsák, kavics, papír zsebkendő
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Irodalomjegyzék

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• Mozgásterápia A Magyar Gyógytornászok Társaságának lapja Budapest Aesculart Bt., 1992

• Leidecker Eleonóra Járnitanulás, járnitanítási szokások és statikai lábelváltozások vizsgálata óvo-

dás korban Mozgásterápia. - 15. (2006) 4.

• http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=64459 2001/6 Csengődi Gáborné Játékterápia 

Mozgás Mozgásterápia – 2001. 10. évf.3. sz.

• Segédanyag a játékos láb-és tartásjavító tornához /Kemény Gáborné, Dr. Tóthné Szabó Klára Dr. 

Tóth János Kézirat 1985

• Pásztori Attila-Rákosi Etelka (1998): Sportjátékok I. – Iskolai és népi játékok Nemzeti Tankönyvki-

adó, 

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): Játszunk gyógyító tornát! Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2001): A labda – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): A  szék – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A torna bot – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A karika – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2008): A babzsák – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

Ajánlott irodalom

• Pásztori Attila-Rákosi Etelka (1998): Sportjátékok I. – Iskolai és népi játékok Nemzeti Tankönyvki-

adó, 

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): Játszunk gyógyító tornát! Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2001): A labda – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): A  szék – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A torna bot – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A karika – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2008): A babzsák – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2004): A body-roll – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó
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16. FOGLALKOZÁS: A GYERMEKKORI 
TARTÁSHIBÁK ÉS GERINC 
DEFORMITÁSOK 

A gerinc az emberi testet tartó- és mozgatórendszerének összetett felépítésű része. Feladatai 

között szerepel a központi idegrendszer fontos részének, a gerincvelőnek a védelme, a testet 

érő fizikai erőbehatások tompítása, de részt vesz a mellkas felépítésében is. Szerkezetét csi-

golyák, illetve az ezek közötti rugalmas porckorongok alkotják. A testtartást a gerinc helyzete 

határozza meg, amit a törzsizomzat fejlettsége befolyásol, de öröklött hajlam, szokás, psychés 

állapot is hatással lehet rá. 

Minden egyensúlyzavar károsan hat, mivel az egyensúly kiegyenlítés izommunkát igényel, ami 

később fáradtságot okoz. A  görbületek szabályossága mellett fontos a csigolyaközti ízületek 

helyzete, a medencedőlés, az izomzat egyenletes fejlődése, sőt az idegrendszer funkcionális 

egyensúlya is. Az egész tartás-rendszerben bekövetkezett bármilyen zavar a statika gyengülé-

sét okozza, aminek tartáshiba lehet a következménye. A hanyag tartást a helytelen állásfunkció 

jellemzi, ha állás közben a felsőtest hátradől, a háti gerincszakasz domborulata fokozódik, a 

fej, a váll és a kar előreesik, a lapocka feltűnően elődomborodik, az ágyéki gerinc homorulata 

fokozódik. Ebben a helyzetben az egyensúlyozó mozgások csökkennek, a gerinc egyenetlenül 

terhelődik. Bizonyos idő után a hát-, illetve a törzsizomzat teljesítőképessége csökken.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon
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Gyakorlatok:

• A résztvevők egyéni feladata az, hogy gyűjtsék össze, hogy az elméletben megismert gyer-

mekkori tartáshibákat, és ezek közül melyikkel találkoztak a saját csoportjukban lévő gyer-

mekeknél.

• Ezt követően 5 fős csoportokat alkotnak és kiscsoportban megbeszélik az egyéni tapaszta-

lataikat.

• A csoportok alakítsanak ki közös álláspontot arra vonatkozóan, hogy a szülőknek mit javasol-

nának az otthoni gyakorlatokra, foglalkozásokra gyermekeikkel a tartáshibák megelőzésé-

nek érdekében.

• A csoportok választanak egy csoportvezetőt, aki ismerteti a közös munka eredményét. A lé-

nyeges feladatok felkerülnek a flipchart táblára.

• A résztvevők visszajelzései.

Szükséges eszközök: papír, toll

Irodalomjegyzék

• Mozgásterápia A Magyar Gyógytornászok Társaságának lapja Budapest Aesculart Bt., 1992

• Leidecker Eleonóra Járnitanulás, járnitanítási szokások és statikai lábelváltozások vizsgálata 

óvodás korban Mozgásterápia. - 15. (2006) 4.

• http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=64459 2001/6 Csengődi Gáborné Játékterá-

pia Mozgás Mozgásterápia – 2001. 10. évf.3. sz.

• Segédanyag a játékos láb-és tartásjavító tornához /Kemény Gáborné, Dr. Tóthné Szabó Klára 

Dr. Tóth János Kézirat 1985

• Pásztori Attila-Rákosi Etelka (1998): Sportjátékok I. – Iskolai és népi játékok Nemzeti Tankönyv-

kiadó,

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): Játszunk gyógyító tornát! Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2001): A labda – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): A szék – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A torna bot – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint 

mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus 

kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A karika – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2008): A babzsák – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint 

mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus 

kiadó
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Ajánlott irodalom

• Pásztori Attila-Rákosi Etelka (1998): Sportjátékok I. – Iskolai és népi játékok Nemzeti Tankönyvki-

adó, 

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): Játszunk gyógyító tornát! Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2001): A labda – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): A  szék – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A torna bot – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A karika – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2008): A babzsák – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2004): A body-roll – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó
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17. FOGLALKOZÁS: TARTÁSJAVÍTÓ 
GYAKORLATOK 

Nagy hangsúlyt kell fektetni már egész kisgyermekkorban a helyes testtartásra. A rossz testtar-

tás miatt kialakulhatnak, betegségek elváltozások de ezek kialakulása megelőzhető ha célzott 

gyakorlatokkal erősítjük és mozgásban tartjuk a tartásért felelős izmokat és ízületeket.

A tartásjavító tornagyakorlatok a lábtornához képest kevesebb játékos elemet tartalmaznak és 

megkedveltetésük, tanításuk a mozdulatok játékos elnevezésével és a csoportos, versenyszerű 

gyakoroltatás lehetőségével együtt is nehezebb feladatot jelent, több gyakoroltatást igényel, de 

motiválhatjuk a gyermekeket a minél színesebb tornaeszközökkel. Óvodáskorban a mindenna-

pos torna anyagába is beiktatható, a játék-foglakozások is színesebbé, tartalmasabbá tehetők 

néhány csoportos gyakorlattal. Használjuk ki az óvoda udvarának lehetőségeit a mászási, füg-

geszkedési lehetőségeket, ösztönözve a gyermekeket a gyakorlatok végrehajtására.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

Gyakorlat: 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok

• A résztvevők körben végzik majd a gyakorlatokat.

• Terpeszállás, karok mélytartásban. Jelre alapállásba ugrás, karlendítés magastartásba te-

nyér érintéssel.

• Terpeszállás, kerek csípőn, törzsdöntés egyenes háttal, fej kiemelve. Törzshajlítás előre, há-

tat domborítva bokafogás.

• Guggolva járás, kezek csípőn, a hát egyenes /”törpejárás”/

• Lábujjon járás, váltott karral felfelé nyújtózkodás /”óriásjárás”/

Tartásjavító gyakorlatok

• Kiinduló helyzet, hanyattfekvés, karok magastartásban. Térdfelhúzás, karral átkulcsolás, a fej 

emelése a térdig - vissza kiinduló helyzetbe.

• Kiinduló helyzet, hanyattfekvés, karok magastartásban. Felülés törökülésbe, kezek a térden, 

hát egyenes – vissza kiinduló helyzet.

• Kiinduló helyzet, hanyatt fekvés, karok a test mellett, tenyér lefelé fordítva. Fejét maga alá 

csúsztatva a mellkast kiemeli, tenyéren és feje búbján támaszkodik, fenekét a talajon tartja.
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• Kiinduló helyzet, oldalfekvés, a felhúzott térdeket karjával átkulcsolja. Terpeszülésbe fel, ka-

rok fül mellett egyenes háttal ül.

• Kiinduló helyzet, hason fekvés, karok nyújtva a fül mellett.

• ütem, páros lábemelés 

• ütem, fej- és karemelés, fület szorítva, arccal lefelé nézve „ficánkoló halacska”.

• Kiinduló helyzet, törökülés, kéztámasz hátul, hátát lazán domborítja. Csípőemelés, térdre tá-

maszkodva fejét hátra billenti.

• Kiinduló helyzet, törökülés, karok magastartásban, ujjak érintése. Felállás – változatlan kéz-

tartás mellett – vissza kiinduló helyzetbe.”esernyő”.

• Hason fekvés, kar elől magastartásban. Lehet két labdát is indítani nyújtott könyökkel, mell-

kast jól kiemelve.

Szükséges eszközök: labda

Irodalomjegyzék

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• Mozgásterápia A Magyar Gyógytornászok Társaságának lapja Budapest Aesculart Bt., 1992

• Leidecker Eleonóra Járnitanulás, járnitanítási szokások és statikai lábelváltozások vizsgálata óvo-

dás korban Mozgásterápia. - 15. (2006) 4.

• http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=64459 2001/6 Csengődi Gáborné Játékterápia 

Mozgás Mozgásterápia – 2001. 10. évf.3. sz.

• Segédanyag a játékos láb-és tartásjavító tornához /Kemény Gáborné, Dr. Tóthné Szabó Klára Dr. 

Tóth János Kézirat 1985

• Pásztori Attila-Rákosi Etelka (1998): Sportjátékok I. – Iskolai és népi játékok Nemzeti Tankönyvkiadó, 

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): Játszunk gyógyító tornát! Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2001): A labda – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): A  szék – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A torna bot – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2007): A karika – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2008): A babzsák – Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó valamint moz-

gásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára Flaccus kiadó

Ajánlott irodalom

• Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005): Játszunk gyógyító tornát! Flaccus kiadó

• Mozgásterápia A Magyar Gyógytornászok Társaságának lapja Budapest Aesculart Bt., 1992

• Leidecker Eleonóra Járnitanulás, járnitanítási szokások és statikai lábelváltozások vizsgálata 

óvodás korban Mozgásterápia. - 15. (2006) 4.
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18. FOGLALKOZÁS: LÉGZŐ 
GYAKORLATOK 

A légzési gyakorlatok mozgással összekötött speciális gyakorlatok. Ezek alkalmazásával bizto-

síthatjuk a nagyobb megterhelést jelentő gyakorlatok után a helyes és megfelelő számú ki- és 

belégzést. A helyes technikával történő belégzés orron át és a mellkas tágulásával, a kilégzés 

pedig szájon át és a mellkas szűkülésével megy végbe. Fontos, hogy a légzési gyakorlatokat 

lehetőleg levegőn végeztessük. A légzési gyakorlatokat járás közben is lehet végeztetni. Terpe-

szállásban, fejhajlítással előre, szájon át levegő kifújása, majd fej felemelésével orron át belég-

zés, mellkas emelésével. Lehet variálni, ha kilégzéskor a karokat oldalsó, közép illetve magas 

tartásból oldalt engedjük le mélytartásba, vagy test előtt keresztezésbe és innen indul a karok 

felemelésével a belégzés. A légzési gyakorlatokat utánzással, vagy játékosan vezessük. A légző 

gyakorlatokat nem csak a foglalkozás végén, hanem a gyakorlatok végzése közben is alkal-

mazhatjuk, a keringési rendszer fokozására, edzésére és a tüdő kapacitásának növelésére. Ezek 

összekapcsolhatóak különböző mozgásformákkal is. A légző gyakorlatok célja a helyes légzés 

technika kialakítása és a légzési hibák javítása.
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A légző gyakorlatok formái lehetnek: 

• Hasi légzés 

• Mellkasi légzés

• Teljes légzés /hasi- mellkasi együtt/

• Összetett légzés /pl. hasi belégzés, levegő áttolása a mellkasba, mellkasi

• kilégzés/

• Speciális hatású légzési gyakorlatok /pl. asztmás gyermekeknél/

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

Gyakorlatok:

Légző gyakorlatok:

• A helyes légzés megéreztetése mindig nyugalmi állapotban, háton fekve történik. A rekesz-

légzés érzékeltetését segítheti a résztvevők esetében, ha a hasra valamilyen eszközt pl. bab-

zsákot teszünk. 

• A kilégzést segíthetjük különböző hangutánzásokkal pl.: kígyó, vonat hangja.

• A belégzést segítik a törzshajlítások hátra, mellkas emelések, törzshajlításból, nyújtások, a 

karemelések. A légző gyakorlatok alkalmazásánál biztosítani kell szellőztetéssel a friss leve-

gőt. 

• A gyakorlást mindig kilégzéssel kezdjük, utána légzésszünet következzen, majd belégzés.

• A résztvevők 4 fős csoportokban dolgoznak. Állítsanak össze a csoportok a tanult tartásja-

vító feladatokból egy 3-4 éves korosztály, 4-5 éves korosztály, 5-7 éves korosztály számára 

gyakorlatokat

Szükséges eszközök: babzsák
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Irodalomjegyzék

• Kemény Gáborné, Dr. Tóthné Szabó Klára, Dr Tóth János Segédanyag a játékos láb- és tar-

tásjavító tornához (Kézirat)

• http://www.tesiasszisztens.hu/kepzes/files/file/tartasjavitasOK2.pdf

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában

• (Kézikönyv óvodapedagógusok számára). Magánkiadás, 2010.

• D. Mónus Erzsébet: Az egészségnevelés szakkönyvtára. Medicina Tankönyvkiadó, 1998.

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

Ajánlott Irodalom

• dr. Tótszöllősyné Varga Tünde Mozgásfejlesztés az óvodában

• Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Gaál Sándorné - Kunos Andrásné (1996): Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodá-

ban. Szolnok. Szerzői kiadás

• Dr. Hamza István, Dr. Fodorné Földi Rita, dr. Tóth Ákos: Játék, egyensúlyozás, vízhez szoktatás 

Budapest 1995.

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagó-

gusok számára). Magánkiadás, 2010.
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19. FOGLALKOZÁS: ÓVODAI 
KÖZÖSSÉGI MOZGÁSPROGRAMOK 
JELENTŐSÉGE 

Az óvoda mozgásos programjait, a családok és óvoda közötti kapcsolatok mozgásos tevékeny-

ségeken keresztül történő mélyítésére is felhasználhatnak. Az alkalomszerűen vagy rendsze-

resen közös óvónő, gyermek, szülőjátékok, családi sportprogramok nemcsak fokozzák az ak-

tivitási szintet, hanem megerősítik a családok és az óvoda közötti elköteleződést. Ugyanakkor 

mintafunkciót is ellátnak a szülők és a gyermekek viszonyában Ez a minta erősítheti a szülői 

közösséget és az óvoda munkavállalóinak is a közösségét, ha őket is bevonjuk a különböző moz-

gásprogramokba mindazok mellett, hogy egészségi állapotuk fenntartásához és javításához is 

hozzájárulhat és a lelki egészségük szempontjából is fontos lehet. 

Az óvodában található telepített udvari játékok, eszközök további lehetőséget kínálnak az óvodai 

sport programok rendszeres bevezetésében. 

A délutáni vagy bizonyos időszakonként ismétlődő testmozgás programok, együttműködésen 

alapuló, közösségi együttes élmény jelleggel megrendezett mozgás programok legyenek. 

Az óvodáknak lehetőségük van a különféle erőforrásaik és lehetőségeik tekintetében választani 

a mozgásprogramok közül. Lehet táncfoglalkozásokat, családi játékos sportvetélkedőket, óvo-

dai sport olimpiát először óvodán belül majd esetleg más óvodákkal közösen is lebonyolítani.

Az udvari szabad játék során célszerű a gyermekek számára elérhető helyen mozgásfejlesztő 

eszközöket „mozgás sarok” elhelyezni, ahol a gyerekek szabadon használhatják az ott elhelye-

zett sportszereket és a célunk az legyen, hogy az ott található eszközök használatát a gyerme-

kek először elsajátíthassák, majd az óvodapedagógus segítségével használják.

A mindig azonos időben, visszatérő formában megszervezett testmozgás programok célja, hogy 

egy csoportélmény alapú, mozgásos játék révén örömforrássá váljon és az együttműködés so-

rán keletkező eredmények együttes építése révén kifejtse én-hatékonyságát, hatóképességét.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon
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Gyakorlatok:

• A résztvevők 4-5 fős csoportokat alkotnak és kiscsoportban megterveznek egy-egy mozgá-

sos programot.

• Az első csoport „Játékos mozgás délutánt” tervez az óvodai dolgozók és a gyermekekkel 

közösen

• A második csoport „Családi mozgás-napot” tervez. Szülők-gyermekek.

• A harmadik csoport feladata „Ovi olimpia” szervezése több óvoda részvételével.

• A csoportok választanak egy csoportvezetőt, aki ismerteti a közös munka eredményét. A lé-

nyeges feladatok felkerülnek a flipchart táblára.

• A résztvevők visszajelzései.

Szükséges eszközök: papír, toll
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Irodalomjegyzék

• TÁMOP-6.1.2.A-14/1 Egészségfejlesztési Módszertani Alprojekt Az általános iskolákban tanu-

ló gyermekek részére, a szabadidőben szervezett helyi programokat megvalósító szakem-

bereknek: Segédanyag EPSZA Egészségfejlesztési program elemekhez szakmai ajánlások 

sorozat www.oefi.hu

• TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt „A lakosság egészségfejlesztését szolgáló 

fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése” célú pá-

lyázati konstrukció keretében végzett módszertani kutatás eredményeiről

• http://sportmenedzsment.hu/wp-content/uploads/2014/06/Ovi-Olimpia-%C3%9Ajbuda.pdf

Ajánlott Irodalom

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program

• Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv 

óvodapedagógusok számára). Magánkiadás, 2010.

• TÁMOP-6.1.2.A-14/1 Egészségfejlesztési Módszertani Alprojekt Az általános iskolákban 

tanuló gyermekek részére, a szabadidőben szervezett helyi programokat megvalósító 

szakembereknek: Segédanyag EPSZA  Egészségfejlesztési program elemekhez szakmai 

ajánlások sorozat www.oefi.hu

• TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt „A lakosság egészségfejlesztését szolgáló 

fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése” célú pá-

lyázati konstrukció keretében végzett módszertani kutatás eredményeiről

• http://sportmenedzsment.hu/wp-content/uploads/2014/06/Ovi-Olimpia-%C3%9Ajbuda.pdf
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20. FOGLALKOZÁS: A MOZGÁSHIBÁK 
OKAI, MEGELŐZÉSÜK ÉS 
KIKÜSZÖBÖLÉSÜK MÓDJA 

Ahhoz, hogy a mozgáshibákat kijavíthassuk, a gyermekek által végrehajtott mozgásokat, gyakor-

latok végrehajtásának módját figyelnünk és értékelnünk kell. A megfigyelésnek és a mozgáshi-

bák felismerésének előfeltétele a helyes mozgás pontos ismerete. Az óvodapedagógusnak 

helyzetfelismerő képességgel és megfigyelőkészséggel kell rendelkeznie. A hibajavítás akkor 

lesz eredményes, ha pontosan ismerjük a keletkezés okait és megelőzésük és a javítás módját. 

Az óvodapedagógusnak ismernie kell a hibajavítás általános szempontjait is.

A mozgáshibákat két csoportra oszthatjuk. 

Testi épséget veszélyeztető hibák

Testi épséget veszélyeztető hibák közül a legveszélyesebbek, amelyeknek következményei sé-

rülésekben jelentkezhetnek. Ilyenek lehetnek, gurulóátfordulások rossz fejtartással, de ide tar-

tozhatnak azok a hibák is amelyeknek folyamatos ismétlése és nem kijavítása fokozatosan testi 

deformálódást is előidézhet. Ilyen hibák kialakulhatnak a fekvőtámaszok, ugrás gyakorlatoknál 

ha nem vesszük figyelembe a gyermekek életkori sajátosságait és mozgás előképzettségeiket, 

vagy a helytelen tartással végzett gimnasztikai gyakorlatok, például törzshajlítás hátra derék-

ból történő hajlítással. A  mozgásanyag összeállításánál ezért mindig figyelembe kell venni a 

gyermekek testi fejlettségét és mozgás előképzettségét és folyamatosan ügyelnünk kell, hogy 

helyesen végezzék a gyakorlatokat.

A gyakorlat végrehajtásában jelentkezhető hibák

Lehet a gyakorlat végrehajtás minden részletében hibás, ekkor általános jellegű hibáról beszé-

lünk. Ilyen hibák fordulhatnak elő például hajításnál, amikor azonos láb elől, vagy túlzott elfordu-

lás, fej mögé hajlított kar vagy előre történő törzshajlítás hajlított térddel és emelt fejjel végre-

hajtva. Hibás lehet a gyakorlat végrehajtásának egy-egy részlete, tempója vagy iránya. Például 

magasugrás vagy ugrás gyakorlatok során.
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A hibák okai, megelőzésük és kiküszöbölésük módja

A hibák okai lehetnek:

A helytelenül választott mozgás gyakorlat

A  hiba forrása lehet, ha túl könnyű vagy túl nehezen végrehajtható feladatokat választunk. 

A problematikus végrehajtás eredhet abból, ha technikailag könnyű vagy nehéz a gyakorlatot 

végrehajtani, akár abból, hogy kevéssé vagy túlzottan igénybe veszi a gyermek szervezetét a 

gyakorlás. Tehát nem csak a gyakorlatok természete, de az ismétlések száma is fontos lehet. 

Ezért a gyakorlatokat mindig úgy kell megterveznünk, hogy annak végrehajtása megoldható 

legyen és fizikálisan optimális terhelést biztosítson a gyermek számára. A gyermek is azt a gya-

korlatot végzi szívesen és örömmel, amely megoldható, elvégezhető, még ha gondolkodást és 

erőkifejtést is kíván a gyermektől.

Helytelenül megválasztott módszer

Ez azt jelenti, amikor nem magyarázunk a gyermek számára érthetően, ha szükséges lenne a 

bemutatás, de ezt elhagyjuk, vagy nem szemléletesen történik, vagy ha nem megfelelő gya-

korlásvezetési, formát és a gyakorlatnak megfelelő tempót választunk. Ha nem ellenőrizzük, és 

nem figyeljük meg a gyermek gyakorlását és nem javítjuk a hibákat. A helytelenül megválasztott 

módszerekért keletkező hibákért mi magunk vagyunk a felelősek.

Helytelenül szervezett gyakorlás

A mozgásgyakorlatokat akkor tudja megtanulni a gyermek, ha a végrehajtására több ismétlési 

lehetősége adódik. Ezt a lehetőséget olyan gyakorlatoknál, amelyeket nem lehet együttesen 

gyakorolni nagyon gondos szervezéssel teremthetjük meg. Ha a gyermek nem vehet elégszer 

részt a gyakorlásban például sok a holt idő, akkor a figyelme elterelődik, és nem tudja a moz-

gásfeladatot megoldani akkor rosszul szerveztük meg a gyakorlást. Például nincs elég hely a 

gyakorláshoz, nem készítettem be elég számú kézi szert, a helycserék sok időt vesznek igénybe, 

a várakozók nem látják a gyakorlat végrehajtását.

Fontos, hogy az óvónő magatartása, beszédének hangsúlya magával ragadja a gyermekeket, 

teremtsen játékos légkört és így a gyermekek érdeklődéssel, figyelmesen jó hangulatban és 

helyesen mind kevesebb hibával és fegyelmezetten hajtják végre a gyakorlatokat. 

Vannak azonban olyan esetek is amikor a hibás végrehajtás oka a gyermekekben rejlik.
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A gyermek részéről adódó hiba okok a következők:

A mozgástanulás kezdeti szakasza

A  mozgástanulás kezdeti a generalizációs szakaszban mindig kell hibával számolnunk, mely 

természetes, hiszen még nem alakulhattak ki a gyermekeknél a megfelelő reflexkapcsolatok. 

A hiba oka sokszor a túlzott erőkifejtés következtében előálló görcsösség és merevség. A hibák 

kiküszöbölése érdekében ismernünk kell a megfelelő módszereket, a szervezést helyesen kell 

megválasztanunk, alkalmaznunk. Megfelelő gyakorlatok előzetes gyakoroltatását, a gyakorlás 

közbeni segítségnyújtást és az egyéni bánásmód elvét kell érvényesítenünk.

Helytelen beidegződés

Ez azt jelenti, amikor a gyermek a mozgás gyakorlatot már gyakorolta, de a végrehajtása hibás 

volt és így a reflexkapcsolatok helytelenül alakultak ki. Ez főleg a technikai gyakorlatoknál for-

dulhat elő például gurulóátforduláskor. Ebben az esetben az a feladatunk, hogy újra kezdjük a 

gyakorlat tanítását és jól megfigyeljük a gyermeknél a végrehajtást, és ha szükséges azonnal 

segítséget tudunk nyújtani.

A gyermek szervezetének elégtelen fejlettsége

Bizonyos gyakorlatok végrehajtásához a gyermek szervezetének kellő fejlettsége előfeltétel, 

ennek hiánya lehet a hiba oka. Az ilyen természetű hibákat a megfelelően kiválasztott előké-

szítő gyakorlatokkal tudjuk megelőzni, illetve megszüntetni. A még nem beazonosított, de már 

meglévő gerincferdülések több hibának az okozói is lehetnek. Hiba okai lehetnek a lábboltozat 

süllyedése és a gyermek gyenge látása is. Ez egyensúlyi zavarokat is okozhat. Ezekben az ese-

tekben nagyon fontos az egyéni bánásmód alkalmazása és a fokozott segítségadás és a folya-

matos kapcsolattartás a szülőkkel.
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A hibákat külső körülmények is kiválthatják.

Udvari foglalkozás során, amikor külső zajok, vagy személyek jelennek meg. Ilyenkor fontos, 

hogy a gyermek a váratlan helyzetre tudjon figyelni, hogy ki tudja elégíteni a kíváncsiságát. Így 

a gyermekek hamar tudomásul veszik a szokatlan vagy váratlan eseményeket és tovább tudnak 

figyelni.

A másik helyzet, amikor az óvodai életben a szokásostól eltérő napirend például ünnepségre 

készülünk, akkor a gyermekek figyelmét szintén más kötheti le. Ilyenkor fontos, hogy az anyagot, 

a módszert és a szervezést olyan módon oldjuk meg, hogy az érdekes és örömkeltő legyen a 

gyermek számára.

A harmadik ilyen körülmény lehet, amikor hosszabb szünet áll be az óvodában, vagy a gyermek 

sokat hiányzott az óvodából. Az anyag összeállításánál ezeket a körülményeket is figyelembe 

kell venni.

Az oktató az előadása során igény szerint tegye lehetővé, a végén pedig legalább 10 percet 

hagyjon a kérdésekre, véleményekre, a résztvevői visszacsatolásokra.

Módszer: előadás, közös megbeszélés

Szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon

Gyakorlatok:

A résztvevők 4-5 fős csoportokat alkotnak és kiscsoportban megterveznek három-három gya-

korlatot mely testi épséget veszélyeztető hiba lehet, helytelenül végzett gyakorlatból adódó 

hiba lehet.

Majd a csoportok ismertetik a többi résztvevővel az általuk megtervezett gyakorlatokat és kö-

zösen bemutatják helyesen hiba nélkül a gyakorlatokat helyesen megválasztott módszerrel és 

szervezési feladattal együtt.

A résztvevők visszajelzései.

Szükséges eszközök: papír, toll
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BEVEZETÉS
A dokumentum összeállítása során az volt a cél, hogy olyan elméleti tudnivalókat és gyakorlatok 

kerüljenek összeállításra mely az óvodáskorú gyermekek fejlesztésében nyújt segítséget, különö-

sen a részképességek fejlesztésére a mozgás által. A mai mozgásszegény életmód, hatással van 

a gyermekek egészséges fejlődésére, mivel a láb és a gerinc fontos szerepet tölt be a gyermekek 

mozgásszervi fejlődésében, ezért külön hangsúlyt kell fektetni a láb és tartás-fejlesztésre. Termé-

szetesen ez az anyag a teljesség igénye nélkül készült. A kisgyermekkor fejlődési folyamatában na-

gyon meghatározó a mozgás. A mozgás az értelmi, a testi és a lelki fejlődés közötti összekötő elem. 

A mozgás az egyik legfontosabb eszköz, amellyel hatni lehet az idegrendszer fejlődésére. Sok eset-

ben az iskolai kudarcok nagy része megelőzhető egy jól kidolgozott mozgásfejlesztő programmal. 

Ha viszont a kisgyermek számára nincs biztosítva a megfelelő mozgási lehetőség, motoros ké-

pességei vissza maradhatnak, mely kihat a szellemi fejlődésére, érzelmi életére. Óvodáskorban 

az egészségfejlesztés az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének 

alakítása is jelen van. A gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás, mely-

nek az óvodáskor egész időszakában jelen kell lennie. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy 

a szülők egyre jobban átruházzák a bölcsődére, óvodára a mozgás, testi nevelés jelentős részét, 

így a kisgyermek gondozó nevelőkre, az óvodapedagógusokra, egyre nagyobb felelősség hárul. 

Így az óvodai nevelés feladatai többek között a gyermek testi fejlődésének elősegítése, testi 

szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, a harmonikus mozgás fejlődésének elősegítése, 

a motoros képességeinek fejlesztése, és a fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges biztonsá-

gos és egészséges környezet megteremtése és biztosítása. Az óvodáskorú gyermek gyorsan 

elsajátít különféle mintákat, és ekkor történik a mozgás és érzékelés finom összehangolódása. 

Ha viszont akadályoztatott a mozgás, a finom összehangolódás nem történik meg, és következ-

ményei az iskolai tanulásban mutatkoznak meg. A mozgás feladatok végrehajtása mindenkor 

függ az érzékeléstől és a gyermek érzelmi állapotától. A pedagógus részéről a legfontosabb 

a gyermek ösztönös mozgás vágyának felkeltése a jó hangulat, a jókedv biztosítása, semmit 

soha nem szabad erőltetni. A jól felépített gyakorlatok az egész testet igénybe veszik, hatnak az 

izmokra, a légzésre, keringésre, idegrendszerre, hormonális rendszerre és így az egész szemé-

lyiségre. A mozgás által olyan, kapcsolatok épülnek ki az idegrendszerben, melyeket, később 

más környezetben, más helyzetben is működtetünk. A legegyszerűbb és leglátványosabb hatás, 

amikor a kéz ügyesítése hatással lesz a lábra is, mert az is ügyesebbé válik a gyakorlás hatására. 

A jól felépített mozgás cselekvések mindig egész testre kiterjedőek, mert minden szerv meg-

kapja a működéséhez szükséges ingereket. A tervszerűen összeállított gyakorlatok, sokoldalúan 

fejleszthetik a gyermek beszédét, érzelmeit, gondolkodását és az egész személyiségét.
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1. FOGLALKOZÁS: MOZGÁS

Cél 

Az óvodai mozgásfejlesztésnek alapvető célja, a gyermekek mozgásigényének sokoldalú kielé-

gítése és mozgás cselekvéseik, tapasztalataik bővítése, és a részképességek fejlesztése, moz-

gással. A  gyermekek számára élvezetes módon játékosan, változatos formában, fokozatosan 

nehezedő feladatokkal fejlesztve a részképességeket. Fontos a játékos láb és tartásjavító torna 

eszközeivel megelőzni a rossz testtartást, a gerincferdülést és a lúdtalp kialakulását. Pedagógu-

sok részéről fontos feladat a mozgáskedv fenntartása, a természetes mozgáskészségek fejlesz-

tése, stabilizálása, a különböző mozgás elemek beépülésének elősegítése a természetes moz-

gásokba. Az óvodáskorú gyermeknek olyan környezetet kell kialakítani ahol a fejlettségének 

és egyéni szükségleteinek megfelelően tudja kielégíteni mozgás szükségletét. A kisgyermekek 

életében a szabad mozgásnak van óriási jelentősége.

A mozgás hatása a szociális képességek fejlődésére

A gyermeknek a játék során a szociális készségeinek, képességeinek kialakítására és gyakorlá-

sára is lehetősége nyílik. A kapcsolatfelvételre és a társas kapcsolatok kialakítására, alakulására 

pozitívan hat a spontán és a szervezett játék, mely a társakkal való kapcsolattartást és az együtt-

működés rendszeres meglétét feltételezi. Az óvodában az együtt végzett feladatok gyakorlása 

során alakul a gyermekek együttműködési készsége, megtanulja, hogy a társára is oda kell 

figyelni, ha a csoportban fogyatékkal élő gyermek is van, megtanulja a toleranciát a másság 

elfogadását. A különböző gyakorlatok, játékok végzése lehetőséget biztosít a gyermek számára 

az önuralom készségének elsajátítására.

A különböző viselkedésmintákat is elsajátíthatják, megtanulhatják. Átélik a sikert és a kudarcot a 

mozgásos versengési feladatok során, majd megtanulják ezek kezelését, elviselését.
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2. FOGLALKOZÁS: A JÁTÉK ÉS A 
MOZGÁS

A mozgás és a játék az óvodáskor egész időszakában a legfontosabb a gyermek fejlődésében. 

Az óvodáskorú gyermek életében a legfontosabb tevékenység a játék. A gyermek játéka során 

megnyilvánul az érzelmi állapota, hangulata, az indulatai és a vágyait is közvetíti. A valóságot 

tükrözi a tapasztalatait, élményeit játssza sajátos átalakított formában, közben a gyermek derűs, 

felszabadult, örömforrás számára a játék, közben a feszültség csökkenése kíséri a játékát. A já-

ték tartalmának és formáinak gazdagítása által a gyermek képességei is fejlődnek.

A játék, fejlesztő hatása a mozgásra az, hogy segíti az új mozgásformák kialakítását, gyakorlását, 

fejleszti kézügyességüket, növeli önállóságukat, kitartásukat. A mozgásos játék közben növek-

szik a gyermek fegyelme, figyelme, gondolkodása, kreativitása, emlékezőképessége. A játék az 

óvodáskorban nem csak szórakoztatja a gyermekeket, hanem nélkülözhetetlen is a gyermek 

természetes mozgás vágyának kielégítése szempontjából és mindezek mellett elősegíti a tes-

ti, szellemi és erkölcsi fejlődésüket is. Ha a szabad levegőn, az udvaron játszanak a gyerekek, 

akkor növekszik az ellenálló képességük ezért nagyon fontos, hogy minden évszakban minél 

többet tartózkodjanak a gyermekek a szabadban, mert az időjárási, hőmérsékleti változásokkal 

szembeni edzettségük is megvalósulhat. A mozgásos játékok során fejlődik az izomzatuk, cson-

tozatuk, ízületeik és az idegrendszerük. A  játékok során olyan helyzetek állhatnak elő amikor 

gyors helyzetfelismerésre, helyes döntésre, eredményes végrehajtásra van szükség a gyermek 

részéről.
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Szabad játék

A mozgás fejlődése szempontjából óriási jelentősége a gyermek életében a szabad játéknak 

van, ahol a gyermek gyakorolhat, felfedezhet, szabályokat alkothat és az élményei útján tanul-

hat. A már megtanult mozgásformákat gyakorolhatja és újabbnál újabb mozgásformákat találhat 

ki. A szabad mozgás gyakorlás lehetőségei a játékidőben biztosítják az alapvető mozgásformák, 

begyakorlását, a motoros képességek fejlesztését az életkori sajátosságok figyelembevételével, 

a rendszeres testedzés szokásrendszerének a kialakítását. Az óvodáskor a sokrétű mozgásfor-

mák és az első mozgáskombinációk megvalósításának az időszaka. Az alapkészségek középső 

és nagycsoportban differenciálódnak. Az óvodás gyermekek szeretnek ugrándozni, futkározni, 

mozogni. Kiemelten fontos a megfelelő motiváció, a mozgásra ösztönző biztonságos környezet 

biztosítása a mozgásos tevékenységeknek a pozitív megerősítése, a szükséges szabályok meg-

tanítása. A gyermekek napirendjét úgy szükséges kialakítani, hogy egész nap legyen számukra 

megfelelő hely és eszköz a mozgásos tevékenységekre a csoportszobában és az udvaron egy-

aránt. Az eszközök és tevékenységek kiválasztásakor a gyermekek életkorát, fejlettségi szintjét 

és a csoport összetételét kell figyelembe venni.

Az egészséges gyermek mozgásigénye rendkívül nagy, örömmel gyakorolják a mozgást és 

ezért kell biztosítani minél nagyobb teret és időt a mozgásra a csoportszobában és az udvaron is 

egyaránt. Fontos a megfelelő mozgásfejlesztő játékok kiválasztása és biztosítása, melyek hasz-

nálata során fejlődik a mozgáskoordinációjuk és harmonikussá válik a mozgásuk. Az érdeklődés 

felkeltésében nagy szerepet játszanak a játékeszközök és minél változatosabb mozgásra van 

lehetősége a gyermeknek annál nagyobb örömét leli a játékban. A nagymozgásos játékokra a 

szabadban, udvaron több lehetőség van, mint a csoportszobában ezért fontos, hogy minél több 

eszköz álljon a gyermekek rendelkezésére az udvaron. 

A szabad játék során a célunk az, hogy minden gyermek a neki megfelelő mozgás tevékenysé-

get tudja megtalálni a biztosított eszközök kapcsán. A szabályokat minden esetben meg kell ta-

nítanunk, hogy a gyermekek tudjanak egymáshoz alkalmazkodni. Így a mozgás természetesen 

épül be a gyermekek tevékenységeibe, és egy idő után igénnyé válik számukra. 

A gyermekek szabad mozgására az óvodában délelőtt és délután is lehetőséget kell biztosítani. 

A játékok közül a mozgásos játék segíti elő leginkább a gyermek testi és szellemi fejlődését. A já-

ték értékét és hasznát az is növelheti, ha egészséges környezetben és a szabad levegőn játsszák 

a gyermekek. Fontos, hogy télen is a mínusz fokban lehetősége legyen a kötetlen játékra. Az 

életkori sajátosságok ismeretében nagy gondot kell fordítani a fokozatosságra. A mozgásos já-

tékoknál a kiscsoportban törekedni kell a játékszabályok egyszerűségére, de a 4-5-6 éves korú 

gyermekeknél a játékszabályok már bonyolultabbak, melyek késztetik a gyermekeket arra is, 

hogy kezdeményezzenek önállóan szabályokat és igyekezzenek is azokat betartani. 
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3. FOGLALKOZÁS: TESTNEVELÉS-
MINDENNAPOS TESTNEVELÉS

A testnevelési foglalkozás irányított tevékenység, melynek feladata a gyermekek természetes 

mozgásfejlődésének tökéletesítése mellett, új mozgásformák, gyakorlatok megtanítása isme-

reteik bővítése. A foglalkozások szerkezeti felépítésében akkor járnak el az óvodapedagógusok 

helyesen ha, mindig az adott korcsoport pillanatnyi állapotával összhangban tervezik meg a 

feladatokat, célokat és a gyermekek fizikális terhelését. Mert így valósul meg a mozgás által a 

készségfejlesztés, a keresztmozgások és mozgáskoordináció fejlesztése mely az idegrendszer 

érését is elősegíti.

Gyermekkorban a mozgástanulás sikere a ciklikus testgyakorlatoknál garantált. A  mozgásfor-

máknak csak egy része gyakoroltatható a testnevelés-mindennapos testnevelés időkeretei 

között, ezért az óvodai napirenden túllépve a mozgásgyakorlás további, lehetőségeit is ki kell 

használni. Napjaikban a fizikailag aktív életvitel támogatásában egyre kevésbé számíthatunk a 

szülőkre. Kevés azoknak a szülőknek a száma, akik iskolai tanulmányaik alatt sportoltak és min-

tát, értéket közvetítenének gyermekeik számára a rendszeres testedzésre. 

A testnevelési foglalkozások és a mindennapos testnevelés egymással szerves összefüggésben 

áll. A mindennapos testnevelés naponta, rendszeresen közel azonos időben ismétlődő szerve-

zett munkán keresztül a testnevelés feladatainak megvalósítását segítheti. 

A mindennapos testnevelést olyan mozgásformák, játékok, tánc, séta, túrázás alkotják, melyek a 

szív, keringési rendszer működésére fejlesztő hatást gyakorolnak, a mozgásszervek működését 

tökéletesítik és kedvezően befolyásolják a légzőszervek fejlődését. A szervrendszer fejlesztésé-

vel összefüggésben a lelki tulajdonságainak és képességeinek fejlesztését is szolgálja.

Az óvodai testnevelés mozgásrendszerét alkotó testgyakorlatokra részletesen nem térek ki mi-

vel ezeket az Óvodai nevelés országos alprogramja és a helyi óvodai nevelés programjai tartal-

mazzák. Ezért inkább a foglalkozások tervezésekor, szervezésekor fontos elemeket emelnél ki.

Mire figyeljünk a tervezés során?

A testi nevelés a gyermek mozgásműveltségének fejlesztésére, a szervezet edzésére, fejlődés 

és testi képességek kialakításának elősegítésére, valamint az egészség megőrzésére irányul. 

A foglalkozások szervezésénél és tervezésénél a legfontosabb az, hogy a gyermekeket ne vára-

koztassuk és a mozgásuk folyamatos legyen.

 A foglalkozások tervezésénél figyelembe kell venni, a helyszint illetően, hogy hol történik a fog-

lalkozás megtartása:

• óvoda udvara (szabadban)

• tornaszoba

• csoportszoba

• tornaterem
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Az óvoda udvarán tartott foglalkozás nagyobb és körültekintőbb tervezést igényel, mivel a kint-

ről jövő ingerek és az udvaron lévő eszközök könnyen elterelhetik a gyermekek figyelmét. Ezért 

fontos a helyszínekhez helyesen megválasztott gyakorlatok tervezése és alkalmazása, például 

nagyobb helyigényű gyakorlatokat mindenképpen a szabadban az udvarra tervezzük. Fontos, 

hogy a gyermekek számára egyértelműen határoljuk be, minden tevékenységnél azt a teret 

ahol ők mozoghatnak. (A terület nagysága mindig függ a gyermekek létszámától.) Az óvodape-

dagógusnak arra kell törekednie és úgy kell elhelyezkednie, hogy az egész csoportot és teret 

a tekintetével át tudja látni, az utasításai minden gyermek számára hallhatóak és egyértelműek 

legyenek.

A testnevelési foglalkozások feladatainak meghatározásakor a legfontosabb szempont a gyer-

mekek mozgásszerveinek fejlettsége, mozgásigényük, mozgástapasztalataik, emlékezetük, 

képzeletük, érdeklődésük, figyelmük és az óvodák tárgyi feltételeinek figyelembe vétele. 

A foglalkozások tervezésének mozzanatai 

Mozgásanyag kiválasztás

A  rendelkezésre álló eszközök, tér, idő, aktuális fejlettségi mutatók szempontjából kell végez-

nünk.

Mozgásanyag felbontása

A gyermekek mozgásismerete, a mozgástanulás folyamata, a mozgás szerkezeti elrendezése 

alapján kell elvégeznünk.
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Mozgásanyag elrendezése

Az éves testnevelés foglalkozás készítésének mozzanata. Az anyagot az óvodai csoportoknak 

az egész évi foglalkozások számának szem előtt tartásával először lehetőleg két részre bontsuk. 

Egy részük csoportszobában, tornateremben, vagy tornaszobában levezethető, másik részük 

szabadtéren, udvaron levezethető gyakorlatcsoportra legyen bontva. Majd a szabadtéri, udva-

ri és a benti gyakorlatokat további kisebb csoportokra lehet bontani. A  gyakorlatcsoportok a 

könnyebbtől a nehezebb felé az egyszerűbbtől az összetettebb felé haladjanak és fokról-fokra 

jelentsenek megterhelést a fejlődő szervezet számára. A testnevelési foglalkozások egymásra 

épülő és összefüggő láncot kell, hogy alkossanak. Minden foglalkozás viszonylag önálló egész, 

de mégis egy összefüggő pedagógiai folyamat.

A foglalkozások előtt teremtsük meg a szükséges feltételeket (átöltözés, eszközök előkészítése, 

esetleg a terem elrendezése).

A foglalkozásokat kezdjük sorakozással, esetleg röviden ismertessük a gyermekekkel a foglal-

kozás anyagát, mellyel felkeltjük figyelmüket és érdeklődésüket.

A  gyermekek bemelegítését kezdhetjük futással, járással, illetve játékkal. A  testnevelési játé-

kokra elegendő időt kell biztosítani. A  játék utáni izgalmat járással, légzési gyakorlatokkal kell 

csillapítani. 

A mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelésen azokat a mozgásos gyakorlatokat értjük melyeket az óvodában 

mind a reggeli, mind a délutáni napirendbe be kell, hogy iktassunk. Mivel naponta kétszer is al-

kalmazzuk ezért lehetővé válik, hogy az irányított foglalkozásokon már megtanult mozgásokat a 

gyermekek még jobban megismerjék és elsajátítsák.

Mindennapos testnevelés felépítésének lehetőségei

Járás, futás, kar-, láb-, törzsgyakorlatok, futójátékok, fogójátékok, légzési gyakorlatok.

A mindennapos testnevelés gyakorlatainak kiválasztásánál törekedjünk arra, hogy a már megta-

nult mozgásokat alkalmazzuk.

Kisebb 3-4 éves korú gyermekek esetében 6x8, 4-6 éves korú gyermekek esetében 2x4 ismétel-

jük a gyakorlatokat. A gyakorlatok megválasztásánál ügyelnünk kell arra is, hogy a gyermekek a 

mozgásgyakorlatokat saját ruhájukban végzik és megizzadhatnak. A mindennapos testnevelést, 

ha lehetőségünk van rá, akkor minden esetben a szabadban végezzük, főleg tavasszal, nyáron 

és ősszel.
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4. FOGLALKOZÁS: NAGYMOZGÁSOK 
FEJLESZTÉSE

A finommozgások fejlődésének az alapja a nagymozgások fejlettsége a futás, járás, ugrás, do-

bás, elkapás, mászás, kúszás, gurulás.

Először az alapmozgásokat tanítjuk, gyakoroljuk. Amikor már készség szintűek a mozgások, fel-

adathelyzetekben vagy játékokban is alkalmazhatóak. A mozgásos játékok a nagymozgásokon 

alapulnak, változatos lehetőséget biztosítva azok gyakorlására, s mindamellett a gyermek moz-

gás és játékigényét is kielégítik. A mozgásos játékok a szabályok változtatásával könnyíthetők és 

nehezíthetők, és előtérbe helyezhetők speciális fejlesztési területek is. Régen a játékokat gene-

rációról – generációra adták tovább a szülők gyermekeiknek, játszották azt, óvodában, iskolában, 

szünetekben, és nyáron szünetben az utcán. Most a gyermekek számára az újdonság erejével 

hatnak, s ha megtanítjuk rá őket, részévé válnak a tudatos fejlesztésnek, és talán az is elérhető, 

hogy szabadidőben, önszerveződve is játsszák a társaikkal.

A nagymozgások fejlesztéséhez megfelelő eszközöket kell biztosítanunk a csoportszobában és 

az udvaron is. A nagymozgások fejlesztése, fejlődése a 3-4 éves korúaknál fokozott figyelmet 

igényel az óvodapedagógusoktól. A  nagymozgással kapcsolatos készségek függnek a gyer-

mek izmainak tónusától és erejétől, de a fizikai állóképességükkel is összefügg. Az egészséges 

gyermek gurul, kúszik, mászik, ugrál, fut.

A mozgáskészség kialakulása és a testi képességek fejlődése egymással kölcsönhatásban van. 

Bármely mozgás elsajátításához megfelelő szintű testi képességek szükségesek, viszont a testi 

képességek a mozgástevékenységek gyakorlásával fejlődnek. A fejlődés azonban csak olyan 

mértékben halad, ahogyan az életkori sajátosságok lehetővé teszik.

A járás és a futás a legtermészetesebb mozgás, a járás lassúbb, a futás gyorsabb mozgás, így 

a futás erőteljesebb izomműködéssel és tüdő- illetve szívműködéssel párosul, mint a járás. 

A gyermek általában egy éves kor körül kezd el járni a futás csak későbbi korban jelenik meg. 

A járás és a futás a lábakat mozgató izmokat erősíti, de részt vesz benne az egész test. A járás 

és a futás leglényegesebb mozgásrésze az ellépés, elrugaszkodás, lendítés. Futásnál követi az 

elrugaszkodást a lendítés és minden elrugaszkodást a másik láb lendítése kíséri.

Az ugrás minden formája összetettebb az izomműködés tekintetében, mivel bonyolultabb a fu-

tásnál és a járásnál. Az ugrás a gyermekek élettani fejlődésének későbbi szakaszában alakul ki. 

Az ugrásnál a test egész tömege a levegőbe lendül és bizonyos repülés után visszaérkezik a 

talajra. Az ugrásnál az elugráshoz és a talajéréshez a lábizmok és a hátizmok nagy erejére van 

szükség. Az ugráshoz nagy izommunkára van szüksége a gyermeknek, ezért először játékos 

ugrándozásokkal, szökdelésekkel készítjük elő. Az ugrások között mindig kell pihenőt beiktatni, 

ha bármelyik gyermek elfárad az ugrások között engedni kell, hogy kiálljon, mert az izmok és az 

idegrendszer elfáradása esetén az ugrás balesetveszélyes lehet.
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A Kúszás, mászás, csúszás, ezek a mozgások a gyermek helyváltoztatásának legegyszerűbb és 

legkorábban végzett formái. A mozgások során a testsúlya egyenletesen terheli a a láb, törzs, 

kar, váll izomzatát mely biztonságos a gyermek számára. Ezek a mozgásformák alátámasztás 

mellett a testtartás javítását is szolgálják, mivel a gerincoszlop természetes görbületeit kénysze-

rítjük ki vele.

A dobás már csecsemőkorban megjelenik, de dobását még irányítani nem tudja. A sikeres do-

bás feltétele a megfelelő fogás. A fogás és a dobás szoros kapcsolatban van egymással. A fogás 

gyakorlására mindig először puha tapintású eszközöket adjunk a gyermek kezébe.

A mozgásos játékok jó lehetőséget biztosítanak a nagymozgások, értelmi fejlesztésük és a már 

kialakított mozgásformák alkalmazására, gyakorlására. A legnagyobb gonddal kiválasztott moz-

gásos játékok alkalmazásánál is be kell tartani a fokozatosság elvét, melyet mindig a gyermekek 

fejlettsége, ismeretei határoznak meg. A játék közben megfelelő hangulatot kell teremteni, biz-

tatni kell a gyermekeket és segíteni őket a minél jobb végrehajtásban. Minden játék végén meg 

kell mondani, hogy ki győzött, ki volt vagy kik voltak azok, akik jól játszottak. Arra is figyelni kell, 

hogy a gyermekek ne unják meg a játékot.
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5. FOGLALKOZÁS: 
A KERESZTMOZGÁSOK ÉS 
FEJLESZTÉSÜK

Keresztmozgások fejlesztése

A keresztmozgások fejlesztésével a gyermeknél a két agyfélteke hatékony együttműködését 

segítjük elő, mely hatással lesz majd a gyermek tanulására is, például írás, olvasás. Lényege, 

hogy a gyermek képessé váljon a jobb és bal végtagok egyidejű használatára.

A keresztmozgásokat kb. 5 éves kortól érdemes gyakorolni. A keresztmozgások gyakorlása kez-

detben problémát okozhat a gyermekeknél, ezért azonos színű szalagokkal jelöljük a jobb lábat 

és bal kezet vagy fordítva. A gyermeknek így könnyebbség mivel csak arra kell figyelnie, hogy a 

szalagos láb és kéz összeérjen. Így képessé válhat az ellentétes kéz és láb egy időben történő 

mozgatására, mellyel a gyermek figyelme is fejlődik. Akkor is alkalmazhatjuk a keresztmozgások 

fejlesztését, amikor látjuk, hogy a gyermek fáradt és szeretnénk élénkíteni őket, mert általuk, a 

keringésük és a légzésük is felélénkülhet.

A keresztmozgások fejlesztését először a testrészek mozgatásával kezdjük, majd mozgatjuk egy 

időben a páros testrészeket, nehezítjük, kéz tapsol, láb ugrál, azután futás majd járás vagy szök-

delés és futás végül össze kell hangolni a négy végtag mozgását például biciklizéssel.

Írásmozgás-koordináció fejlesztésére mozgásos gyakorlatok

A kéz finommotorikájának fejlődését a fej, a törzs és a vállak mozgásainak fejlesztésével alapoz-

zuk meg, készítjük elő. Az ujjak mozgásának ügyesítésénél a gyakorlatokat folyamatosan mutas-

suk a gyermekeknek és nevezzük meg az ujjakat, majd később már csak mondjuk az instrukciót, 

ezáltal is fejlesztve a testtudatot. Az 5 és 7 éves korban lehet a leglátványosabb eredményeket 

elérni a finommozgások fejlesztése terén, mert az agyi struktúrák ebben a korban épülnek ki. 

Mindegyik gyakorlatot minimum 4X6-szor ismételjük meg: 
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6. FOGLALKOZÁS: MOTOROS 
KÉPESSÉGEK KOMPLEX 
FEJLESZTÉSE

A motorikus fejlődés a 3-6 éves korosztályban gyors ütemű, változatos, sokféle mozgásformá-

ban jelentkezik. A fejlődés előfeltétele, hogy a gyermek olyan környezetben nevelkedjék, amely-

ben megfelelő a mozgásösztönzés. A gyermek az őt körülvevő tárgyi és személyi környezetben 

elmélyülten foglalatoskodik ez a tevékenysége mozgására visszahat, mozgáskészségei fejlőd-

nek és ezen keresztül a reakcióképessége is. 

Így éri el a gyermek a 6. év végére azt a motoros fejlettségi állapotot, amely már hasonlít a fejlő-

désére. A gyermek már rendelkezik a motorika alapformáival, járás, mászás, futás, ugrás, dobás, 

fogás, és ezeket a mozgásokat összerendezetten, koordináltan hajtja végre mindamellett, hogy 

ezek a mozgások a későbbiek során még finomításra szorulnak. A szakirodalomban fellelhető 

megfigyelések szerint a mozgás alapformáit a gyermekek az előbb felsorolt sorrendben sajá-

títják el. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermek mozgásában egy új fejlődési sor csak akkor veheti 

kezdetét, amikor az előzőt már tökéletesen tudja. 

Az óvodás korú gyermek fejlődésére pont az a jellemző, hogy az egyes mozgáskészségek egy-

más mellett és együttesen fejlődnek. Például a gyermek a járás mellett sajátítja el a mászást, 

a húzást, majd így kísérli meg az alapformák kombinációját a futást és ugrást, vagy a dobást 

és fogást. A gyermekekre jellemző az erős mozgás mely a motoros tanulás alapját képezi. Az 

alapmozgások fejlődésének tempója az alapmozgások függvénye, és azoktól a körülményektől 

függ mely kedvező gyakorlási feltételeket biztosít, ezáltal gyors készséggé fejlődhet.

A gyermek ha a próbálkozásai során sikerrel jár, akkor azokat a mozgásokat megismétli, örömmel 

végzi, és rögzíti is azokat. Szívesen ismerkedik a különböző tornaszerekkel, kézi szerekkel, moz-

gása egyre célszerűvé összerendezetté válik és közben fejlődnek a testi képességei is. A gyer-

mek egyre több mozgástapasztalatot gyűjt, először a tapintás és izomérzékelés segítségével, 

később látáson, halláson keresztül. Az észlelt mozgások utánzásra késztetik és folyamatosan 

kialakul nála a mozgás emlékezet, mely fokozható magyarázattal, buzdítással.

Koordinációs képesség, amelynek segítségével valósul meg, a mozgásszabályozás. A koordiná-

ciós képesség meghatározott szintje, a készségfejlesztésnek nélkülözhetetlen feltétele. Először 

a nagyizmok fejlődnek ki a gyerekeknél, csak utána a kisebb, finomabb izmok. Ezért ha nem 

megfelelő szintű a nagymozgás fejlettsége a finom mozgások nem fejleszthetők. Ha figyelmen 

kívül hagyjuk ezt a tényt, megfelelő idegrendszeri fejlettség hiányában olyan tanulási zavarok 

alakulhatnak ki, mint a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, melyek hátterében a ritmusérzék, szem-

kéz koordináció, egyensúlyi képesség fejletlensége áll.
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Reakcióképesség, ritmusképesség és egyensúlyérzék fejlesztése

• reakcióképesség (zenére, tapsra),

• ritmusképesség (talajon kargyakorlatok, fonaltekerés), 

• egyensúlyérzék (gólyaállás), 

Gyorskoordináció, állóképességi koordináció fejlesztése

• gyorskoordináció (ki ér oda hamarabb)

• állóképességi koordináció

A 3-4 éves korú gyermek motoros fejlődése a természetes mozgásokban

A gyermek már több természetes mozgásban jártassággal alapmozgás készséggel rendelkezik, 

a mozgástempója még lassú, a mozgások végrehajtási formájában hiányosságot észlelhetünk, 

a végrehajtást még fölösleges mozdulatok, túlmozgás kísérheti. A gyermek mozgásának össze-

rendezettsége még bizonytalan. A kúszást, csúszást, mászást helyesen végzik, akadályok alatti 

átbújásnál is helyesen alkalmazzák, a csípőmagasságú akadályok fölött minden nehézség nél-

kül átmásznak, felfelé gyorsabb, lefelé lassú tempóban. Tornapad vagy alacsony gerenda illetve 

30 cm magasságban kifeszített madzag alatt szívesen bújnak, csúsznak. Járásuk magabiztos, 

egyensúlyozó járásukban csak a keskeny és emelt felületeken bizonytalanok még a felnőtt se-

gítségét igénylik. A 3-4 éves korú gyermek kb. 25 cm magas akadályt és kb. 30 cm-es távolságot 

képes átlépni. Futás közben irányváltoztatásokat utasításra végeznek, csak a nagyobb átmérőjű 

labdákat tudják elkapni. A kisátmérőjű maroklabdát állásból el tudja dobni és meg tudja tartani 

a dobás irányát. Érintő magasságú rögzített szeren függnek, kezükkel biztonságosan fognak, a 

leugrást akkor kezdik meg, amikor a kezük elfárad.

A 4-5 éves korú gyermek motoros fejlődése a természetes mozgásokban

A gyermek mozgástempója az általa ismert gyakorlatokban a jártasság és készség színvonalára 

fejlődött tevékenységekben gyorsabb. A tempófokozódás a gyakorlás következménye. Kúszás-

ban, csúszásban, mászásban gyorsabb a mozgásuk, a mellmagasságú (50-60 cm-es) akadályo-

kat könnyedén átmásszák. Kezük képes a biztonságos fogásra, szívesen futnak tempófutással. 

Egy lábon állva is tudnak egyensúlyozni, a mélyugrásuknál megfigyelhető az elrugaszkodás. 

A nekifutással történő ugrásokat ebben a korban kezdjük el gyakoroltatni (távolugrás, magasug-

rás nekifutással) miután képessé váltak arra, hogy a futást más mozgással kombinálva végezzék. 

Dobásnál egykezes hajítást már határozott irányba is képesek végrehajtani. Nagylabdát két kéz-

zel fognak, a labda elkapásának biztonsága még változó, néha bizonytalan. Szereken szívesen 

függnek és lendülnek előre-hátra. Függő állásból előre lendületük határozott mozgást mutat.
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Az 5-6-7 éves korú gyermek motoros fejlődése a természetes  
mozgásokban

A gyermekek mozgástempója a folyamatos mozgásvégzésben gyorsabb, a kúszásban, csúszás-

ban az ügyességük és mozgásuk tovább fejlődik. Az akadályok leküzdését már nekifutással, és 

nem helyből mászva végzik. Az ütemtartással végzett járás nem okoz náluk nehézséget, váltott 

lépésű járással egyensúlyoznak, közben karjukat is emelik. A célba dobást nagyon szeretik. Tá-

volba dobásnál a dobásokat főleg helyből végzik. Minden húzómozgást teljes erővel differenci-

áltan ellenőrzéssel végeznek tehát képesek társakkal szemben vagy együttesen húzó erő kifej-

tésére. Futás közben jól alkalmazkodnak a megadott tempóhoz és ütemhez. Mellmagasságból 

történő leugrások esetén rugalmasan fognak talajt. A rögzített támasz szereken (korlátok, hinták, 

kötél) képesek saját testüket lengésbe hozni.
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7. FOGLALKOZÁS: ERŐ, GYORSASÁG 
ÉS ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

Működés alapja az izomtevékenység. Ennek megfelelően a kondicionális képességek az ered-

ményes mozgásvégrehajtás fizikai feltételeit teremtik meg. A kondicionális képességek fejlesz-

tésénél az életkori sajátosságokról nem szabad megfeledkezni, a tervezésnél figyelembe kell 

venni. A hajlékonyság, a rugalmasság és a gyorsaság fejlesztése az életkori sajátosságok figye-

lembe vételével, már az óvodáskorban elkezdődhet, mivel a kisgyermekkori hajlékonyságot úgy 

lehet megőrizni, ha folyamatos gyakorlással szinten tartjuk és edzésekkel fokozzuk. 

A kondicionális képességeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

• erő 

• gyorsaság 

• állóképesség

Erő

Az erővel tudjuk leküzdeni a belső és külső ellenállásokat és ez egyéni sajátosságokat jelent. 

A mozgástevékenységek gyakorlása során jelen van az erő és semmilyen mozgás nem végez-

hető erő nélkül. A mozgástevékenység során az erőkifejtés hatására a gyermeknek oxigénszük-

séglete keletkezik és az oxigén ellátás folyamatosságát az idegfolyamatok teszik lehetővé. Na-

gyon fontos, hogy a mozgásgyakorlatok közben, főleg gyors-lassú futás, mászás után, hogy az 

izom minél előbb visszanyerje, képességét iktassunk be rövid időre passzív pihenőt vagy pihen-

tető gyakorlatokat.

Az erő fejlesztésére kétféleképpen hathatunk, külső terhelést jelenthet a kézi szerrel vagy társ-

sal végzett gyakorlat. A saját testsúly terhelésének leküzdése ellenállással, például a kúszás, 

csúszás, húzás, tolás, függés, ugrás, lendület testgyakorlatokban jelentkezik. Az erő fejlesztésé-

re a következő gyakorlatokat alkalmazzuk, az ismétlések számát növeljük, mozgás gyorsaságát 

és a terhelés nagyságát változtatjuk. Az erő az amely a leggyorsabban fejlődik az óvodáskorú 

gyermekeknél. Fontos, hogy minden erő fejlesztése céljából alkalmazott gyakorlatot rövid ideig 

végeztessünk, és passzív pihenőt iktassunk be az ismétlések közben.

Gyorsaság

Azokat az egyéni sajátosságokat értjük melyek lehetővé teszik a cselekvések végrehajtása során 

a sebesség növelését. A gyorsaság több változatban jelentkezik a mozgástevékenységekben. 

Mozgásgyorsaság a gyors járás, futás, cselekvésgyorsaság például menekülés a fogótól, gyors 

irányváltoztatás, menekülés a labda elől különböző gyakorlatok közbeiktatásával. A cselekvé-

sek gyorsaságát a jártasság és készségszintre fejlődött mozgástevékenységekben növelhetjük. 

A 3-4 éves korú gyermekeknél a fejlődést úgy alakíthatjuk, ha a természetes mozgásokban 
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jártasságaikat készségeiket stabilizáljuk és mozgástempójuk növelésére motiváljuk őket. A 4-5 

éveseknél már gyorsasági gyakorlatokat is alkalmazhatunk. Például: rövidtávon gyorsfutás, be-

legyorsuló futás, futás irányváltoztatással, ülésben végzett csúszások. Az 5-7 éves korú gyer-

mekeknél a gyorsaság fejlesztésére alkalmasak a nekifutással végzett ugrások, távolugrások, 

akadályokon átfutások, vagy közepes tempójú futásból jelre különböző testhelyzetek felvétele, 

futó, fogó játékok, labdajátékok.

Állóképesség

Állóképességnek nevezzük, azokat az egyéni sajátosságokat melyek segítségével egy moz-

gástevékenységet hosszabb ideig tudunk végezni. A tevékenység végzése közben jelentkező 

fáradtságot ismételt ellenállás kifejtésével lehet leküzdeni. A rendszeresen végzett gyakorlás, 

a rendszeres foglalkozások folyamata a keringési rendszer a szív, tüdő, valamint a szervezet mű-

ködésében jelentős funkcionális változást eredményez. A lelki képességek közül az akaraterő, 

az érzelmek is hozzájárulnak az állóképesség kifejtéséhez. Az állóképesség fejlesztésére a leg-

alkalmasabb a járás, a lassú vagy közepes tempójú futás, szökdelések. Az enyhébb gyakorlatok 

ismétlési számának növelése is alkalmas az állóképesség fejlesztésére. Fontos, hogy a hosz-

szabb ideig végzett gyakorlás ne legyen egyhangú. Például a futásokat végeztethetjük hullám-

vonalba, csigavonalba, körbe. 

A megvalósítás szervezeti keretei lehetnek

Irányított mozgástevékenységbe, a mindennapos testnevelés részeként, napi gyakorlatba be-

építve legalább heti egy két alkalommal. Végezhető a szabad játéktevékenység részeként, játé-

kidőben, csoportszobában és udvaron egyaránt.
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Megvalósítás lehet:

• csoportos,

• mikro-csoportos, 

• egyéni 

A megvalósítás helyszínei lehetnek:

• Tornaterem

• Csoportszoba

• Udvar 

Az óvodai tevékenység módszerei: 

• magyarázat

• bemutatás

• beszélgetés

• gyakorlás 

• ellenőrzés

• értékelés

• az óvónővel együtt végzett gyakorlás

• példamutatás, közös erőfeszítések

• buzdítás

• dicséret, a jó kiemelése,

• ösztönzés

• hibajavítás

• konkrét segítségadás

• differenciálás

• egyéni bánásmód

• játékosság

Az erő az a kondicionális képesség, amely a külső és belső ellenállások leküzdését teszi lehe-

tővé, az erőt fejleszthetjük a terhelések nagyságával, a mozgások gyorsaságának fokozásával 

és az ismétlések, gyakorlások számával. Óvodáskorban gyorsan fejlődik az erő. Fokozatosan 

használjunk a gyakorlatokhoz kézi szereket, iktassunk be páros és küzdő gyakorlatokat is. Fontos 

a gyakorlatok közötti aktív és passzív pihenési szakasz.

Az állóképesség lassú és közepes iramú futással, kúszással, csúszással és mászással, rövidebb, 

hosszabb sétákkal, és kirándulásokkal, különböző ugrásokkal, tánccal, úszással fejleszthetjük. 

Minden gyakorlat után fontos a pihenő beiktatása. A  testi képességek közül a kisgyermek ál-

lóképessége a legfejlettebb. Az állóképesség fejlesztésére a gyengébb terhelésű gyakorlatok 

ismétlési számának növelése vagy a kiegészítő gyakorlatok ismétlési számának növelése is al-

kalmas.

Az állóképesség fokozatos terhelés mellett fejlődik, de a gyakorlást tegyük változatossá, színe-

sebbé a gyermekek számára, például fussanak különböző akadályok között, vagy egyenes 
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helyett csigavonalban, vagy cikk-cakkban, mert ez növeli a gyermek aktivitását.

A gyorsaság az a kondicionálási képesség, amely lehetővé teszi, hogy a cselekvéseket a lehető 

legrövidebb időn belül végezzük. Óvodáskorban jártassági szintre eljuttatott feladatokkal, futó, 

fogó sor versenyekkel illetve az ismétlések számának növelésével lehet fejleszteni a gyorsasá-

got, de itt is fontos a pihenés beiktatása.

Irányított mozgásos tevékenységekbe épülve:

A  3-4 éves gyermekek esetében a nagymozgások fejlesztésén van a hangsúly, ugrás, bújás, 

kúszás, csúszás, járás, futás. Az állóképesség fejlesztése során a futás távolságot fokozatosan 

növelhetjük, majd a távolságot felbonthatjuk résztávolságokra, például 1 kör, futás (lassú) majd 1 

kör (gyors) 1 kör (aktív pihenő) járás egyszerű gyakorlattal például karok magas tartásban. 

A 4-5 éves korban az egyensúlyérzék fejlesztése a szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése 

és a tér mozgásos megismerése kap hangsúlyt. Az egyensúlyérzék kialakítása és fejlődése szo-

ros kapcsolatban áll a ritmus érzékeltetésével. Ahhoz, hogy a gyermekek ráérezzenek a mozgás 

ritmusára, az egyensúlyérzék bizonyos fejlettsége szükséges ezt pedig a ritmikus mozgás erősíti, 

fejleszti. A fejlesztés történhet ugróasztallal, hintával stb. Az ugróiskolával, ugrókötéllel, célba 

dobó játékokkal a szem-kéz, szem-láb koordinációt is fejleszthetjük. 

Az 5-7 éves gyermekek foglalkozásánál a mozgáskoordinációt kell tökéletesíteni a mozgások 

kombinálásával és a finommotoros mozgások gyakorlásával. A  játékban sok lehetőség nyílik 

ezeknek a gyakorlására. A  testnevelési foglalkozásokon nagyon jól használhatók a finom-mo-

torika fejlesztésére különböző színű szalagok például csuklóból való lengetése, bottal a labdák 

gurítása.

Mind három csoport esetében fontos szerepe van a labdának és a színes változatos tornasze-

reknek is. A tervszerű munkával a foglalkozások megfelelő szervezésével az óvodások örömmel 

és szívesen vesznek részt a tevékenységekben.
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8. FOGLALKOZÁS: A MOZGÁS, 
EGYENSÚLYÉRZÉKELÉS ÉS 
ÉSZLELÉS FEJLESZTÉSE

A  tanulás elengedhetetlen feltétele az érzékszervek megfelelő működése. Minél több érzék-

szervi csatornán keresztül ismerjük meg az adott dolgot, annál mélyebb tudásra tehetünk szert.

A mozgás kapcsán elsőként a saját test ismeretére és a saját testen való tájékozódásra kell fi-

gyelnünk, hiszen ez lesz a térbeli tájékozódás alapja. Ha a gyermek a térben nem tud megfelelő-

en tájékozódni az sajnos kihatással lesz más képességeinek fejlődésére is, de a nagymozgások 

fejletlensége is hatással van a térbeli, síkbeli tájékozódásra a finommotorikus fejlődésére mely 

befolyásolhatja a kultúrtechnikák elsajátítását is. 

A saját mozgás érzékelése a gyermekeknél elősegítheti a mozgáskoordináció biztonságát, a tér-

beli tájékozódást és a finom mozgások megtanulását.

A látásérzékelés és észlelés fejlesztése 

Óvodáskorban fontos a színlátás fejlesztése, célja az összességében érzékelt jelenségek egyes 

elemeinek megkülönböztetése, a tagolatlan érzékleti benyomás differenciálása, az elkülönült 

de érzékelt elemekből az egész élmény létrehozásának elősegítése, a részek kapcsolatának 

bemutatása, az összkép kialakítása. Szem-kéz koordináció, formaészlelés.

Látásérzékelés fejlesztése

• szem-kéz koordináció

• vizuális időrendiség

• formaészlelés

• vizuális ritmus észlelése

• színlátás fejlesztése

A hallásérzékelés és –észlelés fejlesztése 

A  látásérzékeléshez hasonló funkciókat céloz, így a hallási analízis, szintézis, hangok, beszéd-

hangok differenciálása, a rész és egész kapcsolatának kialakítása. Ritmusfejlesztés.
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Tapintási észlelés

A tapintási észlelés az érzékelésen keresztül valósul meg, a bőrünkkel való tapasztalatszerzést 

jelenti, ez az idegrendszerhez kapcsolódó folyamat. A bőrünkkel észleljük a hőmérsékletet, a 

nyomást, de ide tartozik az érintés és a fájdalom is. Fontos, hogy a gyermeknek minél több ta-

pasztalata legyen tapintás útján, mert annál több információt szerez a saját testéről.

Így alakul ki a kép a gyermekben arról, hogy mik a testrészei, testhatárai. Ez nagyon fontos, 

mert csak akkor tudja felmérni a környezetét, a dolgok  távolságát a testéhez képest ha saját 

testéről megfelelő képet, alakított ki. Azok a játékok, melyekben a tapintásnak fontos része van, 

illetve más érzékelési területeknek, akkor ezek mély nyomot hagynak az idegrendszerben, és 

általuk, hatékonyabbá válik a tanulása. A taktilis észlelés minősége a beszéd fejlődésével is szo-

ros összefüggésben van. 
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9. FOGLALKOZÁS: TÉR ÉSZLELÉS 
(TESTTUDAT, TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS)

A testtudat a testtartás és a testhelyzet összessége. A testtudat kialakulása a korai életszakasz-

ban szerzett különböző tapasztalatokkal kezdődik és megjelenik mindazon tapasztalatokban, 

gondolkodási folyamatokban, amelyeken keresztül a világot megismeri a gyermek, a testkép 

ismerete pedig a saját test megtapasztalása. A gyermek, ha tudja hol a lába, keze, orra, szeme, 

füle és meg is tudja nevezni akkor már beépült a testképébe.

A gyermek, hogy a térben tájékozódni, eligazodni tudjon fontos, hogy érzékelje, észlelje a teret. 

A  testséma kialakításának és a motoros mozgásos tevékenységeknek van nagy szerepe a té-

részlelés fejlesztésében. A gyermeknek a tér észleléséhez egy vonatkoztatási pontra van szük-

sége és ez a pont a saját teste. 

Egymástól meghatározott folyamatok a térészlelés fejlődése, a testkép, testséma és testtudat 

alakulása.

Téri irányok felismerése a síkban

Ez a fejlesztési szakasz arról szól, hogy írás közben képesek legyenek a vonalközben tájékozód-

ni, tisztában kell lenniük a papíron is a téri irányokkal. 

Rajzos szinten történik a fejlesztés, mely történhet a csoportszoba padlójára helyezett nagy cso-

magoló papírra rajzolva.

Például rajzolj a lap közepére egy házat, a ház fölé, ház teteje fölé napot, felhőket,

A ház mellé jobb oldalra, (jobb kezed felöli oldalra) egy szál virágot, 

A ház alá füvet, a napocska mellé bal, oldalra egy felhőt,

Egészen odáig el tudunk jutni a gyerekekkel, hogy képesek lesznek egy írólapon felismerni azt, 

hogy hol van a közepe, a bal alsó-jobb felső sarka.

Téri tájékozódás fejlesztése a térben kis tárgyakkal

Itt már a saját testből indulunk ki, és kis tárgyakat viszonyítunk egymáshoz. Kezdetben használ-

juk még a kis színes szalagot.

Saját testükön kell a jobb vagy bal irányokat felismerni. 

Természetesen ez egy hosszú folyamat eredménye, és az iskoláskor kezdetére kell kialakulnia. 

A következő lépés az mikor már egy tárgy vagy játék lesz a kiindulópont, s ehhez viszonyítva kell 

kavicsot, építő kockákat, játékokat rakosgatni. 

Ezek a gyakorlatok nagyon fontosak mellyel gyakoroltatunk, ellenőrzünk, és a kommunikációt 

és helyes kifejezések is fejlesztjük.















131

IRODALOMJEGYZÉK
• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• 1998.Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós Óvodai Program 

Ajánlott Irodalom

• Dr. Király Tibor, Dr. Szakály Zsolt (2011) Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejleszté-

se gyermekkorban Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyar-

országi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

• Némethné Dr. Tóth Orsolya Főiskolai docens Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagó-

gia és Pszichológiai Kar Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A MOTORIKUS 

– MOZGÁSOS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN

• Polgár Tibor – Szatmári Zoltán (2011) Motoros képességek, http://sek.nyme.hu/_layouts/1038/

Sport/Polgar%20Tibor%20-%20Szatmari%20Zoltan%20- %20Motoros%20kepessegek/Moto-

ros%20kepessegek.pdf



132

10. FOGLALKOZÁS: A SZERIALITÁS
Sorrendiséget jelent, mely a mindennapi életünkben is nélkülözhetetlen, gondoljunk csak a 

tisztálkodásra, étkezésre, öltözködésünkre. A sorrendiséget észlelnünk vagy megtartanunk kell, 

vagy mindkettőre egyszerre van szükségünk. A szeriális képesség nagyon fontos a tanuláshoz, 

a tanulónak a tanultakat először észlelni és értelmezni illetve a memóriájában megtartani kell. 

/ pl.: olvasás/, ha a gyermek szeriális képessége fejletlen vagy esetleg sérült, akkor a gyermek 

nem képes értelmezni bonyolultabb instrukciókat. Nem tudja például követni a mesék tartalmát, 

nehezen tanulja meg a verseket a számokat felcseréli.

Az eddigiekben ismertetett gyakorlatok során is megjelentek szerialitást fejlesztő játékos moz-

gás gyakorlatok, mivel egy játékos mozgásos feladat több képességet is fejleszthet. 

A szerialitás típusai

„A szerialitás típusai közül megkülönböztetünk auditív szerialitást mely hallással észlelt sorozatok 

sorrendben való felismerése, feldolgozása, többszöri ritmikus megismétlése, látási szerial1itást, 

amely a látással észlelt sorozatok elemeinek sorrendben való felismerése, feldolgozása, több-

szöri ritmikus megismétlése és a motoros szerialitást mely a mozgássorozatok és azok eleme-

inek sorrendben való felismerése, feldolgozása, többszöri megismétlése és az idői szerialitást 

mely az időben való tájékozódást jelenti.”

A  szeriális mozgásgyakorlatokat csak a kialakult mozgáskoordináció után ajánlatos elkezdeni. 

A gyakorlatokat az egyszerűbbtől kezdjük

Idő észlelés (sorrendiség, tájékozódás)

Tanulással, tapasztalással alakul ki. A kezdő és a befejező dolgok könnyebben észlelhetők, mert 

változásokhoz, vagy konkrétumokhoz kötöttek. Az időtartam észlelése mindig szubjektív olyan 

értelemben, hogy befolyásolhatják aktuális érzelmeink. Az  események egymásutániságának 

észlelése az időészlelés leggyakoribb pillanata. Lehet szándékos és spontán is. Az idősorozathoz 

két feltétel szükséges, az időtartam és kell hozzá a sorrendiség ismerete (szerialitás) is, vagyis 

az események időbeli sorrendjének, valamint az időbeli fogalmak (előtte, utána stb.) ismerete.

1  https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007.../08_4.scorml
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11. FOGLALKOZÁS: A FIGYELEM 
FEJLESZTÉSE

A figyelem a tudat szelektáló, kiemelő tevékenysége. A figyelem egy irányított információ felvé-

tel ahol az ingerek sokaságából néhányat kiemelünk és feldolgozunk. Minden tudatos tevékeny-

ség alapja illetve feltétele a figyelem, mely egy aktív cselekvő magatartás. 

Amikor két vagy több dologra figyelünk, azt a figyelem megosztásának nevezzük. Két külön-

böző dologra akkor könnyebb figyelni, amikor már az egyik begyakorolt, automatikus tudatos 

figyelmen kívül végezhető tevékenység. Gondoljunk az autóvezetésre. A figyelem megosztása 

gyakorlással fejleszthető. 

A figyelem alapja a tájékozódási reflex. A figyelemfejlesztés lehetőségei az óvodában sokrétűek 

lehetnek, például az önkéntelen figyelem felkeltése legkönnyebben a színes tárgyakkal, játé-

keszközökkel történhet, de ne vigyük túlzásba, mert akkor ellenkező hatást érhetünk el. A ki-

sebb gyermekek figyelmét az olyan tárgyak, események kötik le, amelyeket be tud építeni a já-

tékába, amivel manipulálhat, a nagyobbakat pedig már az eszközök, szerszámok működésének 

főbb szabályai is érdeklik. A tárgyak iránt a figyelmüket akkor tudjuk felkelteni ha a tárgyakkal 

közvetlen kapcsolatba, kerülnek a gyermekek. Figyelemfelkeltés nélkül nincs szándékos megfi-

gyelés, nem tud működni a képzelet, ezáltal nincs gondolkodási művelet sem és nincs átgondolt 

cselekvés.

Az óvodában mind a spontán, mind az irányított figyelem jelen van. A figyelem fejlesztése elő-

segíti, hogy az irányított helyzetek mellett egyre erősödjék a belső, saját figyelemmozgatás is. 

A figyelemfejlesztés első időszakában, fontos megismerni a gyermekek figyelmének, érdeklő-

désének irányait mely hozzájárul a figyelemfejlesztés területeinek a kiválasztásához.
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A figyelem fajtái

A figyelem fajtái az önkéntelen figyelem (spontán, passzív) és a szándékos figyelem (aktív).

Az önkéntelen figyelem okai lehetnek a váratlan események, történése, hirtelen megváltozott 

körülmények. (szirénázó mentőautó). 

A szándékos figyelem oka a szándékosság, elhatározás, akarat. (a tanulás vagy munkavégzés).

A figyelmet befolyásoló tényezők lehetnek

Belső tényezők a szükségletek, elvárások, a vágyak, szándék, akarat, érdeklődés. Külső tényező 

lehet az inger erőssége, intenzitása, tehát az ingerek külső tulajdonságai.

A figyelem fejlesztésének területei

A tartós figyelem fejlesztése

A  figyelem tartóssága azt jelenti, hogy mennyi ideig tudunk egy dologra megszakítás nélkül 

figyelni. Bármennyire is érdekes valami kezdetben, a figyelem hamar lankadni kezd, ha unalmas-

sá, egyhangúvá válik a környezet.

Kitartó feladatvégzéshez, probléma megoldásához fontos a tartós figyelem megléte. Kialakítá-

sához, fejlesztéséhez fontos, hogy a feladat a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő legyen, 

és jól motiválja a gyermeket.

Az intenzív figyelem fejlesztése 

 

A tanuláshoz fontos a zavaró hatásoktól mentes környezet biztosítása. Meg kell teremteni a le-

hetőségét annak, hogy a gyermek saját maga válassza ki a számára megfelelő nehézségű fela-

datot, találja meg saját tempóját, legyen képes az elmélyülésre.

 

Szelektív figyelem fejlesztése

Egyszerre csak egy dologra összpontosítjuk a figyelmünket. A szelektív figyelem mértéke függ 

a gyermek egyéni sajátosságaitól és a feladat követelményeitől is. Fejlesztési lehetőség a sor-

versenyek a lényegkiemelés, válogatás gyakorlása során lehetséges.

 

Megosztott figyelem fejlesztése

A megosztott figyelem esetén gyors figyelemváltás történik, mivel egyik dologról a másikra vált 

a figyelem. A megosztott figyelem fejlesztését, összetett mozgás gyakorlatokkal, szerepváltásos 

játékokkal fejleszthetjük.
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12. FOGLALKOZÁS: AZ EMLÉKEZÉS 
(BEVÉSÉS-FELIDÉZÉS) FEJLESZTÉSE

Az emlékezés a tapasztalatok felidézése úgy, hogy a kiváltó inger jelen lenne. Alapja az ideg-

rendszer szintetizáló és analizáló tevékenysége. Az emlékezésnek különböző fázisai vannak. 

A felismerés (amikor ismerőssel találkozunk), felidézés (a megtanult vers elmondása), emléke-

zetbe való bevésés (az ingerek emlék anyaga), tárolás, megőrzés (emlékképé alakul), felejtés 

(nem tudunk felidézni).

Az emlékezést több tényező is gátolhatja például pillanatnyi zavar (amikor nagyon akarunk ki-

mondani egy nevet, de sehogyan sem jut az eszünkbe abban a pillanatban), az elfojtás (amelyre 

tudatosan nem akarunk emlékezni mert lehet, hogy kínos volt számunkra) gátolhatja az emlé-

kezésünket ha új anyagokat egymás után tanulunk mert a két anyag gátolja egymás felidézhe-

tőségét.

Az emlékezést segítő tényezők lehetnek az ismétlés, csoportosítás szemléletesség, közvetítés 

és a túltanulás is.

Az óvodáskor kezdetén az emlékezetet a mozgás, a cselekvés határozza meg. A gyermek az 

ezek során bekövetkezett benyomásaira, élményeire emlékszik, de már az aktív formában el-

sajátított szóbeli megnevezésekre, tartalmakra is kezd emlékezni. Arra emlékezik, ami gyakran 

ismétlődik, térben, időben együtt, egyszerre hat rá. Inkább felismer, mint felidéz. A ritmusos ver-

seket, mondókákat könnyen megőrzik emlékezetükben és nem közömbös számukra a szöveget 

kísérő testmozgás ritmikája sem. 

A gyermek, tanulás közben folyamatokat, sorrendeket, egymásutániságot, összefüggéseket. je-

gyez meg. Az emlékek a napi szituációknak megfelelően maguk is mozgásban vannak. A  ta-

nuláshoz szükséges bevésés (kódolás) gyakorisága, idő ráfordítási igénye, illetve a felidézés 

(előhívás) minősége gyermekenként eltérő. A különbözőség okai a gyermekek adottságaiban, 

aktuális érzelmi állapotukban, és a környezetben találhatók. De nagymértékben befolyásolja a 

bevésést az is, hogy az ismeretek összefüggésben állnak-e egymással, összerendezhetőek-e 

vagy összefüggéstelen halmazt képviselnek. 

A fejlesztése során a szándékos emlékezet fejlesztése a feladat, melyet úgy érhetünk el, ha sok 

olyan benyomásról gondoskodunk, mely könnyen és erősen kötődik a gyermek emlékezetébe 

például séták, kirándulások során szerzett élmények, tapasztalatok a begyakorolt mozgásfor-

mák. 
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13. FOGLALKOZÁS: 
A GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE

A  gondolkodás a valóság közvetett megismerése, a valóság elvont és fogalmi tükröződése. 

A szabályok alkalmazása, a következtetés, a probléma felfedezése és megoldása mind-mind 

gondolkodás. 

A mozgás elengedhetetlen feltétele a gondolkodás kialakulásának, mivel a műveletvégzés gon-

dolati síkon a tárgyakkal való cselekvés alapján alakul ki. A gondolkodási műveletek kialakításá-

ra és gyakoroltatására a cselekvés szintjén van szükség.

Az óvodáskor kezdetén a gondolkodás gyakorlati jellegű. A gyakorlati feladatok megoldása so-

rán egyre bonyolultabbá válva fokozatosan jönnek létre a gondolkodó tevékenység formái. az 

első a szemléletes cselekvő gondolkodás, amikor a gyermek épít Kisebb építő kockára teszi a 

nagyobbat majd összedől az építménye de addig próbálkozik, amíg rá nem jön a helyes megol-

dásra. Majd következik a szemléletes képszerű gondolkodás. A gyermek tudja, hogy az autók az 

úton mennek, vagy ha piros a lámpa nem szabad átmenni a zebrán. Azután következik a fogalmi, 

nyelvi gondolkodás. A gyakorlati tevékenység bonyolultabbá válásának hatására fokozatosan 

jönnek létre a gondolkodó tevékenység új formái. 

A  megismerés részfolyamatainak (figyelem, emlékezés, észlelés) eleme az információ meg-

szervezése, átalakítása. Tehát a felfogott ingerekből olyan értelmes következtetésig jutunk el, 

melyek túlmutatnak az eredeti információn. Minden megismerési folyamatban az a gondolko-

dási mozzanat fejeződik ki, hogy valamennyi információ feldolgozási tevékenység konstruktív 

folyamat, de a fogalomalkotásban felismerhető az érzékelési, emlékezeti és figyelmi folyamatok 

együttműködése, de ha megfordítjuk, az általánosítás alapján az is nyilvánvaló, hogy a legele-

mibb fogalomalkotás is kategorizációs, tehát gondolkodási műveleteket feltételez. Például ha 

találkozunk egy négy lábon álló világos barna színű tárggyal azt asztalként ismerjük fel. A meg-

nevezés azonban attól függ, hogy korábbi tapasztalataink és az asztal fogalom ismerete alapján 

mely jegyet emeljük ki, tartjuk meghatározónak. Ha ez a tárgy alacsony, akkor dohányzó asztal-

nak fogom észlelni.

A problémamegoldás a gondolkodási műveletek fejlettségétől függ így a gondolkodás fejlesz-

tése a gondolkodási műveletek fejlesztését jelenti. A gyermek akkor érti meg a problémát a 

legbiztosabban, ha a magyarázatunkat mozgáshoz cselekedtetéshez kapcsoljuk.
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A gondolkodás fejlesztése során fontos feladataink

A környezetük megismertetése, felfedeztetése, ismereteik rendszerezése, új ismeretek közve-

títése, színek, formák megismertetése, különbségek megfigyeltetése. Nagy hangsúlyt kell fek-

tetnünk a funkcionális összefüggések megfigyeltetésére, a szimmetria az analizáló - szintetizáló 

képesség fejlesztésére, a rész-egész viszonyának megismerésére. Elengedhetetlen a testfoga-

lom és a téri, időbeli tájékozódás fejlesztése az általánosítás, konkretizálás, társadalmi szoká-

sok, szabályok megismertetése, elsajátíttatása, érzelmek felismertetése, a kreatív gondolkodás, 

képzelet fejlesztése.
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14. FOGLALKOZÁS: STATIKAI 
LÁBELVÁLTOZÁSOK

Az óvodás gyermek tevékenységének fő formája a játék, melynek hatása sokoldalú, a gyermek 

egész személyiségének alakulásában meghatározó jelentőségű. A gyermekek, ha megtanulnak, 

lábbal, tapintani, simogatni, egyensúlyozni, érezni akkor képesek kellemes testtudatot kialakítani. 

A láb aktív mozgás tevekénységként, fejleszti, a lábat tökéletesíti, gazdagítja működését, segíti 

új mozgásformák kialakítását, így a láb teljesítőképessége megnő, rugalmasabban, tudja viselni 

a testsúlyt, ami az egész mozgásfolyamatot pozitívan befolyásolja. Az izomkoordinációt fejleszti, 

hatással van a gyermek értelmére, kombinatív készségére és találékonyságára. Az életkornak 

megfelelően összeállított gyakorlatokkal, játékos módszerekkel az is elérhető, hogy a gyermek 

a tevékenység közben sikerélményhez jut és megtapasztalja, mennyi mindenre képes a lába 

használatával és a lábujjak hajlításával. A gyermeki felfedezés, kreativitás igen színes.

Elengedhetetlen a követelmények egymásra épülésének, a fokozatosságnak és a rendszeres-

ségnek a betartása. Ha elmulasztjuk a fokozatosságot, rendszerességet az az izomzat görcsölé-

séhez vezethet és az előkészítetlen mozgás a gyermekben kudarcélményt válthat ki. 

A  játékos torna során motivációként szerepelhet a gyermekek mozgásszükséglete, mert ha a 

mozgás igényt és érdeklődést fenn tartjuk, az új mozgásforma könnyen beépül a gyermek teve-

kénység rendszerébe, de azonban ehhez a gyermek kitartására van szükség. A gyermeknél az 

érzelmeknek nagy jelentőségük van a cselekvésre késztetés során. A lábtorna első alkalommal 

sikerélményt, örömet, pozitív érzelmet válthat ki. A mozgástanulás legfontosabb feltétele azon-

ban a gyakorlás. 

Az alapgyakorlatokat mindig azonos mozdulatkombinációban kérjük, a játékos elemek és a szí-

nes eszközök váltakoztatása mellett. Csak így lesz megfelelő hatásfokú, a lábizomzat ereje.

A munkánk akkor lesz eredményes, ha megszerettetjük a gyermekkel a lábbal való különböző 

mozgásformákat például a fogást. A gyermek az első sikerei után már maga választ újeszközö-

ket, tornaszereket, hogy ügyességét bizonyítsa. A játékos lábtorna nagyon jól beilleszthető az 

óvodai élet kereteibe a napi és heti rendbe. Alkalmazható délelőtt vagy délután a kötetlen játé-

kidőben vagy közvetlenül a délutáni ébredési utáni időszakban. A mindennapos testnevelésben, 

az udvari játékok részében egyaránt felhasználható. A tornát az éves ütemtervbe is beépíthetjük. 

Az udvari életet is változatosabbá, tartalmasabbá válik, ha a gyermekeknek lehetőségük nyílik 

füves, homokos, kavicsos talajon mezítláb is játszani. 

A  három éves gyermekek esetében az a módszer a hatásosabb, ha nem egy meghatározott 

napi időponthoz ragaszkodunk, hanem kivárunk egy olyan időpontot, amikor a gyermek élénk, 

cselekvésre motivált. 

A tartásjavító torna esetében és gyakoroltatás során mindig a megelőzésen van a hangsúly, mely 

azon alapul, hogy az összetett mozgásformák, például az ülés, állás, járás, testtartás, helyi funk-

ciók láncolatából állnak össze, először ezeket kell elsajátítani. 

Az óvodában az egészségnevelés és egészségvédelem a legfontosabb feladataink közé tarto-

zik. Már óvodáskorban el kell kezdenünk, hogy egészséges felnőtté váljanak a gondjainkra bízott 

gyermekek. Gyermekkorban kell megalapoznunk, hogy a rendszeres mozgás, testgyakorlás, a 



156

rendszeres sportolás felnőttkorában az életmód részévé váljon. 

Sajnos az óvodás korosztályban, a gyermekorvosi és ortopédiai szűrővizsgálatok kezdődő moz-

gásszervi elváltozásokat diagnosztizálnak, ami iskoláskorban tovább emelkedik. Az egyre nö-

vekvő elváltozásokban szerepet játszik a mozgás szegény életmód, mely a gyermeket veszé-

lyezteti, mivel csökken az életkori sajátosságaikból fakadó mozgásigényük kiélési lehetősége, a 

gyermekre egyre nagyobb fizikai és szellemi teher nehezedik, de eközben aránytalanság alakul 

ki a gyermek terhelése és terhelhetősége között. 

Az óvodás korban jelentkező mozgásszervi problémák, leggyakrabban a lábstatikai rendelle-

nességek. Ilyenek a lúdtalp a lapos talp, tartáshibák, kezdődő mellkas- és gerinc-deformitások. 

Jellemző a fáradékonyság az ügyetlenebb mozgás és később a sportteljesítményekben való el-

maradás már jól érzékelhető következményt jelentenek. A felnőttkori mozgásszervi betegségek 

és panaszok jelentős része visszavezethető a gyermekkori állapotra. A gyermek mozgásszervi 

fejlődésében a láb- és gerinc hangsúlyos szerepet kap. 

Mind a lábstatikai, mind a testtartás szempontjából az izomzat képviseli azt a legfontosabb struk-

túrát, mely a tartáshibák, deformitások megelőzésében, csökkentésében döntő tényezőt jelent. 

A láb és a törzs izomzatának célzott erősítését szolgálják az összegyűjtött gyakorlatok.

Az emberi láb szerkezetének felépítésében a csontok, számos szalag és izom is részt vesz. 

A  lábnak álló helyzetben három támaszkodási pontja van, hátul a sarokcsont, elől az első és 

az ötödik lábközépcsont. A  támaszkodási pontok között alakul ki a láb boltozata hosszanti 

és haránt irányban, a legmagasabb pontja a láb belső oldalán van, a két láb egymás mellett 

boltozatot képez. A  lábboltozat megtartásában a csontok és ízületi tokok mellett a talpi sza-

lagok és az aktív szerepet a láb izomzata képviseli. A  lábnak teherviselő, támaszkodó, egyen-

súlyozó feladatai mellett fontos, hogy a járással kapcsolatos rázkódást tompítva adja tovább 

a fej irányába, s ezzel a járást egyenletessé tegye, melyhez a boltozat biztosítja a feltételeket. 

A láb terhelése nem egyenlő, álló helyzetben a ható erő a hosszanti lábboltozat belső ívére, ami 

a hosszanti boltozat süllyedésének és a sarokcsont befelé dőlésének irányában hat. A boltozat 

passzív tartóelemei saját szilárdságuk, csak rugalmasságuk határáig tudnak ellenállni. A lább-

oltozat további sorsa a láb izmai erejétől, fejlettségétől, edzettségétől függ. Az izmok közül a 

lábujjhajlító izmok, a rövid talpizmok a legfontosabbak. Az álló testhelyzet, egy aktív izommunka, 

de szerepet tölt be a lábizomzat egyensúlyozás közben is. A  túlterhelés a lábboltozatok alak-

változását, deformálódását okozza, ami azt jelenti, hogy megbomlik a láb teherbírása és meg-

terhelése közötti egyensúly. A gyermekkorban kialakuló lábelváltozások közül a leggyakoribb a 

lúdtalp.

A gyermekkori „lúdtalp” jellemzői

A láb boltozatának íve ellapul. Hátulnézetben a lábszár és a sarok hosszanti tengelye nem képez 

egyenes vonalat, a saroktengely kifelé hajlik el. A talpnyomat kiszélesedik, és ezt nevezzük teli 

talpnak. Lábujjra állásnál a hosszanti lábboltozat íve nem áll tökéletesen vissza (súlyosabb ese-

tekben). A viselt lábbeli kérge és sarka egyenetlenül kopik és a kéreg eldeformálódik. 

A  járni tanulás, a folyamatos terhelés időszakában a gyermeket hagyni kell saját mozgásszük-

séglete alapján járni, mert ösztönei, biztosítják az egészséges mozgásfejlődést.

Szerepet játszik a lábstatikai rendellenesség kialakulásában a veleszületett izom- és szalag
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15. FOGLALKOZÁS: JÁTÉKOS 
LÁBTORNA GYAKORLATOK

A lábtorna gyakorlatok felosztása

• Alapgyakorlatok

• Előkészítő, lazító gyakorlatok

• Szerrel végzett gyakorlatok

• Szer nélkül végzett gyakorlatok

• Versenygyakorlatok

• Járógyakorlatok1

Alapgyakorlatok

Az alapgyakorlatok a lábstatikai rendellenességek megelőzését szolgálják, a gyakorlatok a lább-

oltozatok kialakításában, megtartásában szerepet játszó izmokat erősítik, dolgoztatják. A gyakor-

latok összeállításánál és a szerválasztásnál mindig az alapgyakorlatok mozdulatait használjuk.

Előkészítő, lazító gyakorlatok

A gyakorlatok tanításánál gyakran akadály lehet a láb kisízületeinek mozgásleszűkülése, melyet 

csak passzívan lehet kimozgatni, az izommerevséget lazítani. A gyakran görcsölő talpizmok csak 

fokozatosan, sok lazító gyakorlat közbeiktatásával tudnak folyamatosan, hosszabb ideig dolgozni.

Szerrel végzett gyakorlatok

Az alapgyakorlatok és az előkészítő, lazító gyakorlatok után következnek a szerrel végzett játé-

kos gyakorlatok. A talpizmok már bonyolultabb mozgásra képesek.

A  játékos lábtornára való alkalmazhatóság szempontjából könnyű szer a papírszalvéta, papír 

zsebkendő, kendő, zokni, szalag, golyó, különböző termények /pl. makk, dió/de lehet kavics és 

báb is.

Nehéz szerek zsírkréta, ceruza, számrúd, babzsák, labda, kötél, ritmusbot, esetleg, karika.

A szerválasztás a figyelem felkeltését és fenntartását szolgálja, de a különböző szerrel nehezít-

jük vagy könnyíthetjük a gyakorlást.

Szer nélkül végzett gyakorlatok

A szer nélkül végzett feladatok az óvodás korú gyermekektől fokozott koncentrálást igényelnek. 

A hát, has, csípő körüli izmok, intenzív foglalkoztatása érhető el, közben a lazításról, játékosságról 

nem szabad elfeledkezni.

1  Segédanyag a játékos láb-és tartásjavító tornához /Kemény Gáborné, Dr. Tóthné Szabó Klára Dr. Tóth Já-

nos Kézirat 1985
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Versenygyakorlatok, játékok

A szerrel végzett gyakorlatoknál is van, melyek alkalmasak egyéni vagy csoportos versenyzésre.

Kavics vagy zsírkréta, ceruza felszedegető verseny, amelyet más szerrel is végeztethetünk. A föl-

dön szétszórjuk a kavicsot, zsírkrétát, ceruzát és váltott lábbal szedegetve kezükbe vagy kijelölt 

helyre vagy kosárba gyűjtik, s az a győztes, akinek a kezében a legtöbb szer van.

Járógyakorlatok

A járógyakorlatok közül gyakran alkalmazzuk a lábujjhegyen járást, nem túl magas lábujjon,

A lábujjhegyen futást úgy kérjük, hogy a lábak puhán érintsék a talajt.

Mackójáráskor a lábujjakat eldugjuk, bekarmolunk, a talpat ökölbe szorítjuk

Járás közben a karmolást jobban szeretik a gyermekek, ha valamilyen szert, például szalvéta, 

ceruza, kendő, kavics, babzsák, kavicsot fogatunk a lábbal

Kötélen járás, tornapadon, vonalakon, ragasztott csíkokon vagy a Greiswald részein különböző 

módokon, csigavonal, vagy oldalazva járás.

Járás, futás közben jelre guggolás, vagy lábujjra emelkedés vagy a lábujjak karmolása, 

Futás mezítláb, mindig lábujjhegyen történjen, halkan puhán, hogy ne halljuk stb.

Sarkon járás

Az egyensúlyérzék fejlesztésére is kiválóan alkalmas.

Járás külső talp élen. 
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16. FOGLALKOZÁS: A GYERMEKKORI 
TARTÁSHIBÁK ÉS DEFORMITÁSOK

Gyermekkori tartáshibák és gerinc deformitások

A gerinc az emberi testet tartó- és mozgatórendszerének összetett felépítésű része. Feladatai 

között szerepel a központi idegrendszer fontos részének, a gerincvelőnek a védelme, a testet 

érő fizikai erőbehatások tompítása, de részt vesz a mellkas felépítésében is. Szerkezetét csi-

golyák, illetve az ezek közötti rugalmas porckorongok alkotják. A testtartást a gerinc helyzete 

határozza meg, amit a törzsizomzat fejlettsége befolyásol, de öröklött hajlam, szokás, psychés 

állapot is hatással lehet rá. 

Akkor egészséges a testtartás, ha oldalnézetben a gerinc nyaki és ágyéki szakasza előre-

felé domború, a háti és keresztcsonti szakaszon hátrafelé domború elhajlás mutatkozik, eze-

ket élettani görbületeknek nevezzük. Az újszülött korban a gerinc teljesen egyenes és csak a 

mozgásfejlődés későbbi szakaszaiban, a mászás, ülés, állás és járás elsajátításával alakulnak 

ki az élettani görbületek, melyek egészséges gyermeknél harmonikusan kiegyenlítik egymást. 

A  járni tanulás időszakában a törzsmozgások tengelye a csípő ízületen halad át, az ágyéki 

gerinc homorulata fokozott, a háti szakasz nagyrészt lapos. A  testnek a súlypontja hátul van. 

Az egyensúlyozáshoz a gyermekeknek széles támaszkodási felületre van szükségük, ezért szét-

terpesztett lábbal állnak, sokat topognak, és a lépéstávolságuk rövid. 

A növekedésük során a testük súlypontja előbbre helyeződig, ami könnyíti számukra az egyen-

súlyozást. A járni tanulás a mozgásszervi fejlődés nagyon fontos szakaszát jelenti, amikor a fő fel-

adat a medence felegyenesedése és az egyensúly megtartása, ami a négy lábról két lábra állás 

folyamatát is jelenti. Ha ez az átmenet nem harmonikusan megy végbe, nagy valószínűséggel a 

későbbiekben tartáshibák alakulnak ki.
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Három éves kor után az élettani görbületek kezdenek kialakulni, melyeknek együttműködése 

adja meg a gerinc rugalmasságát, tartását. Ebben a korban már megmutatkozhatnak az általános 

kötőszöveti gyengeség tünetei a tartásukban is. Hátulnézetben az egészséges gerinc egyenes, 

előre hajláskor pedig a gerinc, mint szimmetriatengely mellett a törzs mellkasi és ágyéki területe 

szimmetrikus. A testtartás vizsgálata a normál, egészséges helyzet megítélése szempontjából 

akkor lehetséges, ha álló helyzetben egyenlő terhelés jut mindkét, alsó végtagra. Ebben a hely-

zetben a tartást az izomtevékenység határozza meg. A helyes testtartás pontos meghatározása 

nehéz, a jó testtartást a helyes egyensúly jellemzi. 

Minden egyensúlyzavar károsan hat, mivel az egyensúly kiegyenlítés izommunkát igényel, ami 

később fáradtságot okoz. A  görbületek szabályossága mellett fontos a csigolyaközti ízületek 

helyzete, a medencedőlés, az izomzat egyenletes fejlődése, sőt az idegrendszer funkcionális 

egyensúlya is. Az egész tartás-rendszerben bekövetkezett bármilyen zavar a statika gyengülé-

sét okozza, aminek tartáshiba lehet a következménye. A hanyag tartást a helytelen állásfunkció 

jellemzi, ha állás közben a felsőtest hátradől, a háti gerincszakasz domborulata fokozódik, a 

fej, a váll és a kar előreesik, a lapocka feltűnően elődomborodik, az ágyéki gerinc homorulata 

fokozódik. Ebben a helyzetben az egyensúlyozó mozgások csökkennek, a gerinc egyenetlenül 

terhelődik. Bizonyos idő után a hát-, illetve a törzsizomzat teljesítőképessége csökken.

A gyengült izomerő kezdetben még korrigálható a gyermek felszólításra ki tudja húzni magát, 

később, azonban ha nem figyel rá már feltűnő a tartáshiba, ami a gerinc deformitás állapotáig 

romolhat. 

Helytelen testtartások

Izom eredetűek, funkcionális tartási eltérések, amikor a csontrendszerben még nem találunk 

kóros elváltozásokat. 
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Tartáshibák 

A  tartás rendszerben bekövetkező bármilyen zavar az össz-statika (izmok, csigolyák, ízületek, 

idegrendszer) gyengülését okozhatja, aminek a következménye a tartáshiba.

Hanyagtartás

A hanyag tartást a helytelen állás jellemzi, mert ebben a helyzetben a gerinc egyenetlenül ter-

helődik. Egy idő után a törzs és hát izomzat teljesítőképessége csökken, és gyengült izomerő 

lesz a következménye. Kezdetben még korrigálható, de ha nem javítjuk, nem figyelünk rá ge-

rinc-deformitás jön létre.

Tartási gyengeség

Tartási gyengeség esetén a tartószerkezet működése nem kielégítő, az izmok gyengék a sza-

lagok jellemzően lazák, melynek hátterében örökletes alkati tényezők és a testet érő ingerek, 

ilyenek például a rendszeres testmozgás, levegő, napfény, és a víz hiánya áll. Tartási gyengeség 

esetén jellemző a fáradtság és az erőtlen izomzat. A helyes testtartás tudatosítása, gyakorolta-

tása, a gyermek szempontjából meghatározó lehet a további életére, mert ha nem figyelünk a 

helyes testtartására a gerinc teherviselése egyenlőtlenné válik és az ízületek kopása meszese-

dés alakulhat ki.

Deformitások

Lapos hát

A háti domborulat és az ágyéki homorulat íve lapos. A gerinc fiziológiás görbületei csökkennek, 

vagy hiányoznak. A gyengén fejlett hátizomzat, amely a lapos tartás miatt nincs igénybe véve, 

gyorsabban elfárad, kevéssé teherbíró, túlterhelés esetén pedig jellemző a fájdalmas görcsös 

állapot a hátizmokban. Ilyen esetben a legfontosabb feladat a gerinc hajlékonyságának, rugal-

masságának megtartása, főleg a hátizomzat felső szakaszának erősítése.

Domború hát

A háti gerinc domborulata fokozott ívű. Gyermekkorban hosszabb állás után, a tartása fáradttá 

válik, a gyermek az ágyéki homorulat fokozásával próbál kompenzálni. Vállát előre ejti, a nyakiz-

mok feszülnek a mell- és has-izomzat zsugorodik, a hátizmok megnyúlnak. Ilyen esetben a leg-

fontosabb a hát feszítő izmainak erősítése, a mellizmok nyújtása. Például könyvek nézegetése 

hason fekve, csónakázás nyújtott karral, nyújtott lábbal.

Nyerges hát

A nyerges hát jellemzője, hogy az ágyéki homorulat fokozott, a medence előre billen. Egyedüli 

tartáshibaként ritkán fordul elő. A hasizmok megnyúlnak, a hátizmok az ágyéki szakaszon meg-

rövidülnek. Ebben az esetben a legfontosabb feladat a medence felegyenesítése. Ez csak úgy 

lehetséges, ha a gyermekkel megéreztetjük, hogy van medencéje és megtanulja, tudatosan 

mozgatni. Például háttal falnak támaszkodni és a keresztcsontot erősen odanyomni, melyet fo-

lyamatosan a gyakorlatok közben is támasztani kell.
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17. FOGLALKOZÁS: TARTÁSJAVÍTÓ 
GYAKORLATOK

Nagy hangsúlyt kell fektetni már egész kisgyermekkorban a helyes testtartásra. A rossz testtar-

tás miatt kialakulhatnak, betegségek elváltozások de ezek kialakulása megelőzhető ha célzott 

gyakorlatokkal erősítjük és mozgásban tartjuk a tartásért felelős izmokat és ízületeket.

A láberősítő torna és tartásjavító torna a gyermek testi nevelésének, mozgásfejlesztésének, ré-

szévé kell, hogy váljon. A fejlődés előfeltétele a megfelelő mozgást ösztönző környezet kiala-

kítása. A  testi fejlettség területén már az óvodáskorban fontos, hogy mozgása legyen egyre 

jobban összerendezett, a gyermek szívesen játsszon a szabadban, játéka legyen örömteli. Nap-

jainkban egyre nagyobb jelentősége van az óvoda és a család közötti kapcsolatnak a nevelés 

hatékonyabb megvalósítása érdekében. A szülők nagy többsége nem rendelkezik pszichológiai, 

pedagógiai ismeretekkel, de a pedagógus által kialakított aktív kapcsolattartás lehetőséget ad 

a szülők felvilágosítására is, melynek során fel kell hívni a szülők figyelmét, a játékos lábtorna és 

tartásjavító torna gyakorlataira illetve arra, hogy csak akkor igazán hatásosak, ha otthon is lehe-

tőség van rendszeres végzésükre. Ezért a szemléletet, az alapgyakorlatokat meg kell ismertetni 

a szülőkkel. A  tartásjavító torna mozgás anyagának az célja, hogy alkalmazásával a láb fogó 

funkcióját gyakorolják, a hangsúly pedig a játékos mozgáson van.
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Az izomérzés az egyik legfontosabb alapfunkció a testtartás szempontjából, ezért a gyermekek-

kel meg kell tanítani, hogy az izmuk vagy egy izomcsoport mikor és milyen mértékben van meg-

feszítve. A deréktáji izomzat csökkent izomérzésével magyarázható, a tartáshibák nagy része, 

aminek oka az izomcsoport hiányos gyakoroltatása. A testtartást, csak azután tudjuk megtaníta-

ni, amikor az izomérzés, az izomkoordináció már kielégítő. A testtartás nagyon szoros összefüg-

gésben van a légzési mozgásokkal, ezért fontos feladatunk a helyes légzés megtanítása. Háro-

mütemű az élettani légzés, mégpedig kilégzés, szünet, belégzés. A légző gyakorlatokat először 

szájon át történő kilégzéssel kezdjük, majd a kilégzés után addig várunk, míg érezzük, hogy 

levegőre van szükségünk a belégzés orron keresztül, történik. A megfelelő izomérzés függvé-

nye a helyes légzés, tehát belégzéskor érezni kell a mellkas alsó részének tágulását, a bordaközi 

izmok megfeszülését, és érezni kell a has kitágulását is. A légző-gyakorlatok a tartásjavító torna 

nagyon hasznos, nélkülözhetetlen elemei. 

Óvodáskorban célunk a teljes mozgásképesség megőrzése és a prevencióra való törekvés. 

A prevenció eszköze és a tartásjavítást segíti az izomnyújtás, amit a sok nyújtó jellegű gyakor-

lat szolgál. A nyújtó gyakorlatokat csak fokozatosan szabad végeztetni a gyermekkel, meg kell 

éreztetni az izom feszülését. A gyakorlatok által kiváltott fájdalom óvatosságra int, mert a fájda-

lom izomfeszességet jelenthet. A gerinc mozgásképessége szempontjából az ágyéki homorító 

gyakorlatok fontosak.

A helyes ülés megtanítása is szerves része a tartásjavító tornának. Az ágyéki gerinchajlat kialakí-

tása törökülésben talajon ülve, a legkönnyebb, a homorulatot széken ülve is meg kell tudni tar-

tani. A helyes ülés közben a felsőtest egyensúlyozó mozgásokat végez, a széktámla könnyedén 

támasztja a hátat, a törzs kicsit hátradől. A láb a talajon van, a térdhajlat derékszöget alkot. Az 

egyensúlyi helyzetet az ágyéki gerinc homorítása segít megtartani. 

A tartásjavítás hasznos kiegészítője lehet az úszás is. 

Ha lehetőség van fontos az alapozó jellegű úszásoktatás, mivel az úszás közben végzett izom-

munka a törzs izmainak kedvező igénybevételét jelenti a tartáshibák megelőzése vagy a kezdő-

dő hibák korrekciója szempontjából. Az úszásoktatás pozitív szerepet tölt be a gyermek szemé-

lyiség fejlődésében fejlesztésében, mivel úszásoktatás közben új ingerek érik a gyermeket. 

A tartásjavító tornagyakorlatok a lábtornához képest kevesebb játékos elemet tartalmaznak és 

megkedveltetésük, tanításuk a mozdulatok játékos elnevezésével és a csoportos, versenyszerű 

gyakoroltatás lehetőségével együtt is nehezebb feladatot jelent, több gyakoroltatást igényel, de 

motiválhatjuk a gyermekeket a minél színesebb tornaeszközökkel. Óvodáskorban a mindenna-

pos torna anyagába is beiktatható, a játék-foglakozások is színesebbé, tartalmasabbá tehetők 

néhány csoportos gyakorlattal. Használjuk ki az óvoda udvarának lehetőségeit a mászási, füg-

geszkedési lehetőségeket, ösztönözve a gyermekeket a gyakorlatok végrehajtására.
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18. FOGLALKOZÁS: LÉGZŐ 
GYAKORLATOK

A légzési gyakorlatok mozgással összekötött speciális gyakorlatok. Ezek alkalmazásával bizto-

síthatjuk a nagyobb megterhelést jelentő gyakorlatok után a helyes és megfelelő számú ki- és 

belégzést. A helyes technikával történő belégzés orron át és a mellkas tágulásával, a kilégzés 

pedig szájon át és a mellkas szűkülésével megy végbe. Fontos, hogy a légzési gyakorlatokat 

lehetőleg levegőn végeztessük. A légzési gyakorlatokat járás közben is lehet végeztetni. Terpe-

szállásban, fejhajlítással előre, szájon át levegő kifújása, majd fejfelemelésével orron át belég-

zés, mellkas emelésével. Lehet variálni, ha kilégzéskor a karokat oldalsó, közép illetve magas 

tartásból oldalt engedjük le mélytartásba, vagy test előtt keresztezésbe és innen indul a karok 

felemelésével a belégzés. A légzési gyakorlatokat utánzással, vagy játékosan vezessük. A légző 

gyakorlatokat nem csak a foglalkozás végén, hanem a gyakorlatok végzése közben is alkal-

mazhatjuk a keringési rendszer fokozására, edzésére és a tüdő kapacitásának növelésére. Ezek 

összekapcsolhatóak különböző mozgásformákkal is. A légző gyakorlatok célja a helyes légzés 

technika kialakítása és a légzési hibák javítása.

A légző gyakorlatok formái lehetnek: 

• Hasi légzés 

• Mellkasi légzés

• Teljes légzés /hasi- mellkasi együtt/

• Összetett légzés /pl. hasi belégzés, levegő áttolása a mellkasba, mellkasi

• kilégzés/

• Speciális hatású légzési gyakorlatok /pl. asztmás gyerekeknél/
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A helyes légzés, légzéstechnika formái:

• A helyes rekeszmozgás /hasi légzés/ kihasználása

• Kiadós kilégzés

• Megfelelő belégzés

• Orron keresztüli belégzés, szájon át végzett kilégzés

• A helyes ritmus kialakítása

A helyes légzés fázisainak, kilégzés, légzésszünet, belégzés, légzésszünet, optimális arányára 

figyelni kell.

A helyes légzés megéreztetése mindig nyugalmi állapotban, háton fekve történik. A rekeszlég-

zés érzékeltetését segítheti a gyermekek esetében, ha a hasra valamilyen eszközt pl. babzsákot 

teszünk. A kilégzést segíthetjük különböző hangutánzásokkal pl.: kígyó, vonat hangja. A belég-

zést segítik a törzshajlítások hátra, mellkas emelések, törzshajlításból, nyújtások, a karemelések. 

A légző gyakorlatok alkalmazásánál biztosítani kell szellőztetéssel a friss levegőt. 

A gyakorlást mindig kilégzéssel kezdjük, utána légzésszünet következzen, majd belégzés.
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19. FOGLALKOZÁS: ÓVODAI 
KÖZÖSSÉGI MOZGÁSPROGRAMOK 
JELENTŐSÉGE

Az óvoda mozgásos programjait, a családok és óvoda közötti kapcsolatok mozgásos tevékeny-

ségeken keresztül történő mélyítésére is felhasználhatnak. Az alkalomszerűen vagy rendsze-

resen közös óvónő, gyermek, szülőjátékok, családi sportprogramok nemcsak fokozzák az ak-

tivitási szintet, hanem megerősítik a családok és az óvoda közötti elköteleződést. Ugyanakkor 

mintafunkciót is ellátnak a szülők és a gyermekek viszonyában Ez a minta erősítheti a szülői 

közösséget és az óvoda munkavállalóinak is a közösségét, ha őket is bevonjuk a különböző moz-

gásprogramokba mindazok mellett, hogy egészségi állapotuk fenntartásához és javításához is 

hozzájárulhat és a lelki egészségük szempontjából is fontos lehet. 

Az óvodában található telepített udvari játékok, eszközök további lehetőséget kínálnak az óvodai 

sport programok rendszeres bevezetésében. 

A délutáni vagy bizonyos időszakonként ismétlődő testmozgás programok, együttműködésen 

alapuló, közösségi együttes élmény jelleggel megrendezett mozgás programok legyenek. 

Az óvodáknak lehetőségük van a különféle erőforrásaik és lehetőségeik tekintetében választani 

a mozgásprogramok közül. Lehet táncfoglalkozásokat, családi játékos sportvetélkedőket, óvo-

dai sport olimpiát először óvodán belül majd esetleg más óvodákkal közösen is lebonyolítani.

Az udvari szabad játék során célszerű a gyermekek számára elérhető helyen mozgásfejlesztő 

eszközöket „mozgás sarok” elhelyezni, ahol a gyerekek szabadon használhatják az ott elhelye-

zett sportszereket és a célunk az legyen, hogy az ott található eszközök használatát a gyerme-

kek először elsajátíthassák, majd az óvodapedagógus segítségével használják.

A mindig azonos időben, visszatérő formában megszervezett testmozgás programok célja, hogy 

egy csoportélmény alapú, mozgásos játék révén örömforrássá váljon és az együttműködés so-

rán keletkező eredmények együttes építése révén kifejtse én-hatékonyságát, hatóképességét.

A mozgásprogramok, rendezvények előkészítése

A programok előkészítése során tisztázni kell a rövid és hosszú távú célokat, majd fel kell térké-

pezni a helyi adottságokat és lehetőségeket. A megfogalmazott célokat össze kell hangolni az 

óvoda és a környezet adottságaival. Mindig vegyük figyelembe a gyermekek és szülők vélemé-

nyét és a közösségben rejlő lehetőségeket, igényeket.

A mozgás programok illeszkedjenek a gyermekek képességeihez, kéréseihez figyelembe véve, 

hogy az eszközök rendelkezésre állnak-e az óvodában.

Kutassuk fel az együttműködő szakembereket sportolás iránt elkötelezett óvodapedagógusok, 

iskolai pedagógusok, önkéntesen bevonható edzők, táncpedagógusok. 
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Az előkészítés során figyelembe kell vennünk a szezonalitás jellegzetességeit. Érdemes feltér-

képezni a szabadtéri helyszínek óvodaudvar, iskolaudvar, játszótér, közeli parkok stb. eddig rej-

tett lehetőségeit jó idő esetére. 

Évszakra jellemző ünnepi népszokások köré is építhetünk mozgásos-programokat, például ha a 

programnak témát választunk, Márton nap - Liba-napok, Újévi népszokások, Farsang, Húsvét és 

ehhez kapcsolódó mozgásos játékok.

A tervezés előkészítése

• Határozzunk meg rövid és hosszú távú célokat a mozgásprogramok megvalósításával kap-

csolatosan.

• Dolgozzunk ki testmozgás-terveket, korcsoportok szerint.

• Azonosítsuk azokat a gyermekeket, akik mozgás szegény környezetben élnek 

• A kollégák, a szülők, és lehetőleg az 5-7 éves gyermekek véleményét is kérjük ki és próbáljuk 

őket is bevonni a tervezésbe.

• Tervezzük meg a pontos helyszínt és eszköz szükségletet, ügyelve a balesetmentességre és 

a biztonságra.

• Tervezzük meg a pontos időpontokat, ügyelve az óvodai éves ütemtervben meghatározott 

rendezvényekre.

A mozgásprogramot koordináló óvodapedagógus igénybe veheti külső szakember segítségét 

is. Fontos azonban, hogy – amellett, hogy a téma iránt elkötelezett – bizonyos kompetenciák-

kal és tapasztalattal jó ha rendelkezik. A mozgásprogramok megvalósítása során fontos, hogy 

megfelelő kapcsolata legyen a gyermekek szüleivel, hiszen a szülők bizalma elengedhetetlen a 

gyermekek bevonásához, motiválásához. 
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Biztonsági feltételek, eszközök ellenőrzése

Fontos, hogy a rendezvény vagy program megkezdése előtt történjen meg a sporteszközök és 

a helyszínek biztonsági ellenőrzése, illetve, hogy az ellenőrzés folyamatos maradjon.

 

A helyszín ellenőrzése biztonsági szempontból elengedhetetlen, mégpedig alkalmas-e a hely-

szín, nincs-e balesetveszély, megfelelő terület van-e a résztvevők számához viszonyítva. Van e, 

elsősegélynyújtó hely, elsősegély láda megléte, tartalmának ellenőrzése. 

Forgatókönyv készítése

Minden nagyobb és kisebb rendezvényhez elengedhetetlen a forgatókönyv elkészítése, amely-

ben megtervezzük a munkafeladatokat, a részfeladatokat az ezekért felelő személyeket, hatá-

ridőket, és ha szükséges az ellenőrző személyt is aki felelős az egész program szervezéséért is. 

Egyfajta rugalmasságot is igényel, a forgatókönyv mivel előre történik a tervezés bármi közbe 

jöhet akár változtatni szükséges a programok sorrendjén, vagy valaki nem tudott eljönni, ezért 

az időtartam is változtatást igényelhet. A program során nagyon fontos, hogy mindig figyeljünk 

a résztvevők igényeire, hogy tudjunk azonnal változtatni módosítani és ha szükséges intézkedni.

Kockázatok kezelése

A rendezvény szervezése és előkészítése során gondolni kell a kockázati tényezőkre. Már a ter-

vezés fázisában gondolnunk kell az időjárásból adódó kockázatra ezért mindig két terv 

(eső és jó idő) esetére tervezzünk és szervezzünk. 

A baleseti helyzetekre is kockázatként kell gondolnunk, ezért célszerű egy baleseti forgatókönyv 

elkészítése is. A döntéshozás folyamatának megtervezésével lehet kiküszöbölni és minimálisra 

csökkenteni a nem várt helyzetek kezelését, hiszen így egyértelmű, hogy kinek kell döntést hoz-

nia egy adott helyzetben. Így minimálisra csökkenthetők a kockázatok.



206

Megvalósítás

Az óvodai testmozgás-programok hatékony végrehajtásához az alábbi lépésekre van szükség:

• Biztonsági feltételek megteremtése

• Rendelkezésre álló eszközök előkészítése, beszerzése.

• Testmozgást támogató helyszínek kiválasztása, kialakítása különböző életkori csoportokra, 

vonatkoztatva.

• Csoportok kialakítása

• Sporteszközök tárolása, mozgatása.

• A mozgás-programok lebonyolítása sport rendezvények, népi játékok tanítása, tánc, foglal-

kozás stb.

• Információk terjesztése a programban zajló tevékenységekről.

• Folyamat-értékelés

Fontos, hogy a mozgás-programok mindig alapos, minimum 8-10 perces bemelegítéssel kez-

dődjenek, hogy a résztvevők elérjék az általános biológiai, fiziológiai, pszichikai készenléti álla-

potot a fokozott munkára, edzésterhelésre. 

A mozgás-programok végeztével ne feledkezzünk meg a megrövidült izmok alapos nyújtásáról 

sem, egyrészt, hogy megelőzzük a sérüléseket, másrészt, hogy ez által növeljük a gyerekek 

izmainak terhelhetőségét, fokozzuk a hajlékonyságot, az ízületi mozgásszög kiterjedését, ezzel 

együtt a koordinációt.

Gondoskodjunk róla, hogy a gyermekek és részt vevők rendelkezésére álljon ivóvíz, esetleg ros-

tos gyümölcslé a folyadékpótlás biztosítására, ügyeljünk rá, hogy a gyermekeknek kb. 20 per-

cenként lehetőségük nyíljon egy pohár víz elfogyasztására.

Utómunkák

Az utómunkák részei a következők:

• Köszönőlevelek

• Fényképek esetleg videó felvételek megosztása

• Pénzügyi elszámolások

• Fontos, hogy a rendezvénynek legyen utóélete is, például:

• Kiírhatunk fotópályázatot a következő témákra: „A  legsportosabb kolléga”, „A leggyorsabb 

Apuka, vagy Anyuka”, „A legvidámabb pillanat” .

• Írhatunk cikket a helyi újságba

• Készíthetünk fotómontázst, a rendezvényekről.
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sorozat www.oefi.hu

• TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt „A lakosság egészségfejlesztését szolgáló 

fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése” célú pá-

lyázati konstrukció keretében végzett módszertani kutatás eredményeiről

• http://sportmenedzsment.hu/wp-content/uploads/2014/06/Ovi-Olimpia-%C3%9Ajbuda.pdf



211

20. FOGLALKOZÁS: A MOZGÁSHIBÁK 
OKAI, MEGELŐZÉSÜK ÉS 
KIKÜSZÖBÖLÉSÜK MÓDJA

Ahhoz, hogy a mozgáshibákat kijavíthassuk, a gyermekek által végrehajtott mozgásokat, gyakor-

latok végrehajtásának módját figyelnünk és értékelnünk kell. A megfigyelésnek és a mozgáshi-

bák felismerésének előfeltétele a helyes mozgás pontos ismerete. Az óvodapedagógusnak 

helyzetfelismerő képességgel és megfigyelőkészséggel kell rendelkeznie. A hibajavítás akkor 

lesz eredményes, ha pontosan ismerjük a keletkezés okait és megelőzésük és a javítás módját. 

Az óvodapedagógusnak ismernie kell a hibajavítás általános szempontjait is.

A mozgáshibákat két csoportra oszthatjuk. 

Testi épséget veszélyeztető hibák

Testi épséget veszélyeztető hibák közül a legveszélyesebbek, amelyeknek következményei sé-

rülésekben jelentkezhetnek. Ilyenek lehetnek, gurulóátfordulások rossz fejtartással, de ide tar-

tozhatnak azok a hibák is, amelyeknek folyamatos ismétlése és nem kijavítása fokozatosan testi 

deformálódást is előidézhet. Ilyen hibák kialakulhatnak a fekvőtámaszok, ugrás gyakorlatoknál, 

ha nem vesszük figyelembe a gyermekek életkori sajátosságait és mozgás előképzettségeiket, 

vagy a helytelen tartással végzett gimnasztikai gyakorlatok, például törzshajlítás hátra derék-

ból történő hajlítással. A  mozgásanyag összeállításánál ezért mindig figyelembe kell venni a 

gyermekek testi fejlettségét és mozgás előképzettségét és folyamatosan ügyelnünk kell, hogy 

helyesen végezzék a gyakorlatokat.

A gyakorlat végrehajtásában jelentkezhető hibák

Lehet a gyakorlat végrehajtás minden részletében hibás, ekkor általános jellegű hibáról beszé-

lünk. Ilyen hibák fordulhatnak elő például hajításnál amikor azonos láb elől, vagy túlzott elfordu-

lás, fej mögé hajlított kar vagy előre történő törzshajlítás hajlított térddel és emelt fejjel végre-

hajtva. Hibás lehet a gyakorlat végrehajtásának egy-egy részlete, tempója vagy iránya. Például 

magasugrás vagy ugrás gyakorlatok során.
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A hibák okai, megelőzésük és kiküszöbölésük módja

A hibák okai lehetnek:

A helytelenül választott mozgás gyakorlat

A  hiba forrása lehet, ha túl könnyű vagy túl nehezen végrehajtható feladatokat választunk. 

A problematikus végrehajtás eredhet abból, ha technikailag könnyű vagy nehéz a gyakorlatot 

végrehajtani, akár abból, hogy kevéssé vagy túlzottan igénybe veszi a gyermek szervezetét a 

gyakorlás. Tehát nem csak a gyakorlatok természete, de az ismétlések száma is fontos lehet. 

Ezért a gyakorlatokat mindig úgy kell megterveznünk, hogy annak végrehajtása megoldható 

legyen és fizikálisan optimális terhelést biztosítson a gyermek számára. A gyermek is azt a gya-

korlatot végzi szívesen és örömmel, amely megoldható, elvégezhető, még ha gondolkodást és 

erőkifejtést is kíván a gyermektől.

Helytelenül megválasztott módszer

Ez azt jelenti, amikor nem magyarázunk a gyermek számára érthetően, ha szükséges lenne a 

bemutatás, de ezt elhagyjuk, vagy nem szemléletesen történik, vagy ha nem megfelelő gya-

korlásvezetési, formát és a gyakorlatnak megfelelő tempót választunk. Ha nem ellenőrizzük, és 

nem figyeljük meg a gyermek gyakorlását és nem javítjuk a hibákat. A helytelenül megválasztott 

módszerekért keletkező hibákért mi magunk vagyunk a felelősek.
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Helytelenül szervezett gyakorlás

A mozgásgyakorlatokat akkor tudja megtanulni a gyermek, ha a végrehajtására több ismétlési 

lehetősége adódik. Ezt a lehetőséget olyan gyakorlatoknál, amelyeket nem lehet együttesen 

gyakorolni nagyon gondos szervezéssel teremthetjük meg. Ha a gyermek nem vehet elégszer 

részt a gyakorlásban például sok a holt idő, akkor a figyelme elterelődik, és nem tudja a moz-

gásfeladatot megoldani akkor rosszul szerveztük meg a gyakorlást. Például nincs elég hely a 

gyakorláshoz, nem készítettem be elég számú kézi szert, a helycserék sok időt vesznek igénybe, 

a várakozók nem látják a gyakorlat végrehajtását.

Fontos, hogy az óvónő magatartása, beszédének hangsúlya magával ragadja a gyermekeket, 

teremtsen játékos légkört és így a gyermekek érdeklődéssel, figyelmesen jó hangulatban és 

helyesen mind kevesebb hibával és fegyelmezetten hajtják végre a gyakorlatokat. 

Vannak azonban olyan esetek is amikor a hibás végrehajtás oka a gyermekekben rejlik.

A gyermek részéről adódó hiba okok a következők:

A mozgástanulás kezdeti szakasza

A gyermek mozgástanulása kezdetén mindig van hiba a mozgás gyakorlása során. A hiba oka 

sokszor a túlzott erőkifejtés következtében előálló görcsösség és merevség. A hibák kiküszö-

bölése érdekében ismernünk kell a megfelelő módszereket, a szervezést helyesen kell megvá-

lasztanunk, alkalmaznunk. Megfelelő gyakorlatok előzetes gyakoroltatását, a gyakorlás közbeni 

segítségnyújtást és az egyéni bánásmód elvét kell érvényesítenünk.

Helytelen beidegződés

Ez azt jelenti, amikor a gyermek a mozgás gyakorlatot már gyakorolta, de a végrehajtása hibás 

volt és így a reflexkapcsolatok helytelenül alakultak ki. Ez főleg a technikai gyakorlatoknál for-

dulhat elő például gurulóátforduláskor. Ebben az esetben az a feladatunk, hogy újra kezdjük a 

gyakorlat tanítását és jól megfigyeljük a gyermeknél a végrehajtást, és ha szükséges azonnal 

segítséget tudunk nyújtani.

A gyermek szervezetének elégtelen fejlettsége

Bizonyos gyakorlatok végrehajtásához a gyermek szervezetének kellő fejlettsége előfeltétel, 

ennek hiánya lehet a hiba oka. Az ilyen természetű hibákat a megfelelően kiválasztott előké-

szítő gyakorlatokkal tudjuk megelőzni, illetve megszüntetni. A még nem beazonosított, de már 

meglévő gerincferdülések több hibának az okozói is lehetnek. Hiba okai lehetnek a lábboltozat 

süllyedése és a gyermek gyenge látása is. Ez egyensúlyi zavarokat is okozhat. Ezekben az ese-

tekben nagyon fontos az egyéni bánásmód alkalmazása és a fokozott segítségadás és a folya-

matos kapcsolattartás a szülőkkel.
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A hibákat külső körülmények is kiválthatják.

Udvari foglalkozás során, amikor külső zajok, vagy személyek jelennek meg. Ilyenkor fontos, 

hogy a gyermek a váratlan helyzetre tudjon figyelni, hogy ki tudja elégíteni a kíváncsiságát. Így 

a gyermekek hamar tudomásul veszik a szokatlan vagy váratlan eseményeket és tovább tudnak 

figyelni.

A másik helyzet, amikor az óvodai életben a szokásostól eltérő napirend például ünnepségre 

készülünk, akkor a gyermekek figyelmét szintén más kötheti le. Ilyenkor fontos, hogy az anyagot, 

a módszert és a szervezést olyan módon oldjuk meg, hogy az érdekes és örömkeltő legyen a 

gyermek számára.

A harmadik ilyen körülmény lehet, amikor hosszabb szünet áll be az óvodában, vagy a gyermek 

sokat hiányzott az óvodából. Az anyag összeállításánál ezeket a körülményeket is figyelembe 

kell venni.
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