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A MOZGÁSNEVELÉS, ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGEK 

FEJLESZTÉSÉNEK HELYE A FEJLESZTŐ NEVELÉS-

OKTATÁSBAN  

 
 

A súlyosan halmozottan sérült és értelmileg súlyosan akadályozott iskolás gyermekek 
tervszerű,  

az egész személyiségüket érintő pedagógiai tevékenység. 

 

Az egész napirendet áthatja. 

 

Egységes szemlélettel foglalkozunk a gyermekekkel, fiatalokkal a különböző 
gyógypedagógiai foglalkozások, tevékenységek során is. 

 

A különböző mozgásos végzettségű szakemberek közös szemlélettel használják a 
munkatervet (szomatopedagógus, gyógytornász, konduktor). 

 
      A munkatervben az óra anyagának megadása kellő szabadságot ad a 

mozgásnevelőnek az egyéni differenciálásra. Az tanév során az óra anyagai 
egymásra épülnek, de lehetőséget biztosítanak a folyamatos ismétlésre, 
gyakorlásra.  

 



A MOZGÁSNEVELÉS MUNKATERV FELÉPÍTÉSE  



1 HÉT RÉSZLETE A MUNKATERVBŐL 



1 HÉT RÉSZLETE A MUNKATERVBŐL 



KÉPEK AZ ESZKÖZÖKRŐL, FOGLALKOZÁSOKRÓL 



     JÁTÉKGYŰJTEMÉNY( MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG) 

 

A mozgásos játékok mindig a gyerekek mozgás-, és értelmi állapotának, 
valamint az alkalmazás céljának megfelelően kerülnek módosításra.  

Ezek a módosítások kiterjednek: testhelyzetre, tovább haladás módjára, 
játékterületre, játék időre, eszközök és szabályok megválasztására. A játékok 
tervezése során minél inkább figyelembe kell venni a káros mozgásformák 
kiküszöbölését, a fokozatosságot, és a gyermek éppen aktuális állapotát.  
  

 
Adaptált játékok sajátosságai: 
•játékok alkalmazása, és tényleges eljátszása feltételezi a cselekvésbe ágyazott 
mozgásnevelés, a praktikus célú mozgásminták, valamint a rehabilitáció során 
elsajátított készségeket, képességeket 
• a többszöri végrehajtás lehetőséget ad a változó körülmények közötti 
gyakorlására  
•a gyermekek mellett a segítők is fontos részesei a játéknak, hiszen a velük 
együtt való versengés, vagy éppen a tőlük kapott segítés járul hozzá ahhoz, 
hogy jobban megértsék a közösség összetartó és segítő szerepét 
•a versengést és a közösség összetartó erejét a súlyosan halmozottan sérült 
gyermekek számára a bíztatás, a szurkolás fogja legfőképpen érzékeltetni  
•egymás iránti felelősségérzet 
•segítség elfogadása, adása 
 
 

 
 

 

 





NÉHÁNY CSAPAT ÉS EGYÉNI JÁTÉK 

Hegyjáték Tekeredik a kígyó 

Örömszerző játék 



UDVARI JÁTÉKOK 



POZÍCIONÁLÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK HASZNÁLATÁRA 

VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ ( MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG) 

 

• Alapelvek: 

•  Az optimalizációs cél megtalálása: biztonság, hatékonyság, komfort 

•  Az optimális testhelyzet (OpT) szükséges az adott személy adott 

tevékenységének sikeres kivitelezéséhez   

•  Tanulhatóság 

•  Időt és személyi segítséget csökkenthetünk vele 

•  A munkát a fokozatosság és a tervszerűség jellemezze 

 

Ebben a helyzetben könnyebbé válik a… 

•  mozdulatok elindítása, kivitelezése, fenntartása és befejezése 

testhelyzet változtatások  

•  célirányos feladatvégzés 

 



POZÍCIONÁLÓ TÁBLA 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 

tanulás, fejlesztés 

mindennapi élethelyzetekben: étkezés, 

öltözködés, kézmosás, fogmosás 

pihenés helyzeteiben 

játék 

udvari tevékenységek 

kommunikációs helyzetek 



ÜLÉS POZÍCIONÁLÁSA 

Ültető modul 
•  optimális támaszhelyzetet biztosít 

•  deformitásnak megfelelően korrigál 

•  felszabadíthatja a felső végtagokat, több helyen pozícionál és rögzít 

•  biztonságérzetet ad, a lehetőségekhez képest kényelmet nyújt 

•  a fej biztosabb megtartását is segítheti támaszokkal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     MIÉRT FONTOS EZ A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 

A honlapról letöltött kötetek száma 2022.09.13. 

• II. kötet 723 db letöltés 

• III. kötet 654 db letöltés 

• IV. kötet 1007  letöltés 

 

 Hiánypótló, irányító dokumentum, egységbe rendezi a tanév feladatait 

 Egységbe rendezi az évek alatt használt fejlesztési anyagainkat 

 Összehangolja a különböző végzettségű szakemberek munkáját 

 A módszertani segédanyagok segítik a munkatervek megvalósítását 

 Partnereink az intézményei sajátosságainak megfelelően adaptálhatják a 

megfelelő munkaterveket 
 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


