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II. KÖTET: 

MOZGÁSNEVELÉS, MOZGÁSFEJLESZTÉS,ÖNKISZOLGÁLÁSI  

KÉPESSÉG FEJLESZTÉS,  

HIDROTERÁPIÁS REHABILITÁCIÓS GIMNASZTIKA MUNKATERVE ÉS 

MÓDSZERTANA 

 

2022.09.13-án a II. kötet 723 elektronikus letöltése történt meg, valamint 175 

példányszám került kiküldésre. 

 

 

 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 

Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ 

Fejlesztő Nevelés – Oktatás Foglalkozásainak Tervező 

Módszertani Dokumentuma 



A HRG TERÁPIA CÉLJA, HATÁSA  

 

.  

 

• Rehabilitációs célt erősít a csoportos hidroterápiás uszodai óra, ahol a 

hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika alapfeladatait adaptálva 

alkalmazzuk gyermekeink mozgásállapotának függvényében.  

 

• A langyos vízben (30-33 0C) végzett mozgásfejlesztésnek, 

mozgástanulásnak fontos szerepe van, hiszen így könnyebb a mozgás 

kivitelezése, könnyebbé válik a mozgatás, folyamatos taktilis ingerlés 

mellett képes aktivizálni.  

 

• Ez kedvezően hat a gyermek motorikus és szenzoros képességeire.  

 

• Kontraindikált: gyógyszerrel nem beállított epilepszia, PEG, gégekanül 
 



A mozgásnevelés munkaterve egységesen 

célcsoporthoz kötötten készül el.  

• HRG terápia anyaga is ezt követte 



A HRG TERÁPIA FELADATAI  

 

A hidroterápiás gimnasztika feladatai blokkokba építettek 

 

• A súlyosan - néhány fejlesztési terület: 

-   kóros reflexek és kóros testtartások leépítése 

- alkalmazkodás (új közeghez, társakhoz) 

- egyensúlyfejlesztés 

- fej és törzskontroll kialakítása 

- izomtónus normalizálása 

- nagymozgások beindítása, megalapozása 

 

• Ennek főbb blokkjai, feladatai: 

- passzív vesztibuláris feladatok eszközökkel 

- szabad vízfekvés feladatai 

- analitikus kézfeladatok passzívan 



A HRG ESZKÖZEI 

 

 

- Vízi járda 

- Szörfdeszka 

- Úszógumi 

- Nudli 

- Karikák 

- Kislabdák 

- Vízen úszó állatok-, formák 

 



HRG MUNKATERV FELÉPÍTÉSE 

• Táblázatban összefoglalva a HRG foglalkozások anyagai, a 

hozzá tartozó feladatok és a mozgásformákat bemutató képek 

 

 



NÉHÁNY ESZKÖZ BEMUTATÁSA KÉPEKEN 









TERVEZET - VÁLTOZTATÁS 

• A HRG terápia eddig napra beépített volt  a munkaterve. 

Mivel ennek napja, ideje tanévenként változik a 

munkatervben külön jelenik meg.  

• Kiegészítésként  jelenjen meg a tervezetben: 

• A műtött gyerekek esetében kapjon nagyobb hangsúly a 

korrekció, és a korrekciós helyzetek 

 





HIDROTERÁPIA 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


