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A Mozgáskotta eredete

 Magyar Gábor pszichológus, testnevelő tanár:

http://www.mozgaskotta.hu/bemutatkozas.html

„ Korunk nagy kihívása:

 az időben elkezdett, folyamatosan fejlődő 
mozgásfejlesztés, és a

 korszerű eszközökkel és módszerekkel megvalósított 
kisgyermekkori mozgásos nevelés.”

http://www.mozgaskotta.hu/bemutatkozas.html


Mi is az a Mozgáskotta?

A Mozgáskotta egy 
komplex mozgás-és 
személyiségfejlesztő 

módszer.



A mozgáskotta jellemzői (1)

A módszer központi pillérei a játék és a 

mozgás, mint az óvodáskorú gyermek alapvető 

természetes megnyilvánulása, amelyben a 

nevelés, fejlesztés – figyelembe véve a 

gyermekek eltérő egyéniségét, fejlődési ütemét –

a teljes személyiségre irányul.



A mozgáskotta jellemzői (2)

A mozgáskotta módszer egy olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál 

a pedagógusoknak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai 

sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos módon fejleszti a gyermekek 

testi és értelmi képességeit, amely akár a csoportszobák 

átrendezésével is alkalmas arra, hogy a mozgás a nevelés egészébe 

helyezve, a mindennapok meghatározó élményévé váljon.



A mozgáskotta jellemzői (3)

A módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a figyelem, a gondolkodás, 
az emlékezet – mint a mozgásos tevékenység pszichológiai alapjai – legalább 
akkora jelentőséggel bírnak, mint maga a kivitel. 

Az olyan gyermekeknek is élvezetes és hasznos fejlesztési alternatívát kínál, akik a 
megszokott teljesítmény központú mozgásoktatásban kevésbé sikeresek, esetleg 
elfordulnak attól.

A folyamatos sikerélmény a gyermekeket újabb és újabb mozgásos cselekvésre 
ösztönzi.



Fejlesztési 
lehetőségek 

a 
mozgáskotta 
alkalmazása 

során

Kondicionális képességek 
(Erő, gyorsaság, állóképesség)

Testséma, lateritás 
fejlesztése

Motoros 
képességek

Kreativitás és 
problémamegoldó 
gondolkodás

Emlékezet és figyelem 
fejlesztése

Kognitív 
képességek



A Mozgáskotta módszer bevezetése

Kiscsoportos korban megkezdődik:

 szín-és alakfelismerés,

 élvezetes játékok.

Ezen időszak fontos feladata a mozgásos motiváció és az 
eszközkészlet összekapcsolása.

A módszer lényegéhez tartozik, hogy a feladatmegoldásoknak 
döntően sikereseknek kell lenniük.

A  játékok során a  gyermekek hamar azonosulnak  a  
színes  eszközökkel, a kedves állatfigurákkal, noha a 
fejlesztés e     szakaszában     a     mozgásprogram  
szimbolizálása még nem kezdődik el.



A Mozgáskotta módszer bevezetése

Középső csoportban a megismert szimbólumokból előbb 
egyszerűbb, csupán néhány jelet tartalmazó, síkban 
rögzített kar-láb feladatokat készítünk.

Célunk a 4-5 éves gyermekeknél: mozgásos feladatok 
végrehajtása közben a megismerő tevékenységek 
fejlesztése, összhangjának megteremtése.

Az óvodáskor közepének  végére a szimbólumokra adott 
mozgásos (kar-láb) válaszok rögzülnek. A már megismert 
kottalapokon a gyermekek biztonságosan mozognak.



A Mozgáskotta módszer bevezetése

Nagycsoportban már bonyolultabb, több szimbólumot tartalmazó, széleskörű ismeretet, 

nagy figyelmet, fejlett egyensúlyérzéket és kiváló ideg-izom koordinációt feltételező, 

kar-láb-forgás feladatokkal is próbálkozhatunk.

 Nagycsoportban a számolási készség fejlődésével az eddig megismert térbeli 

mozgásszerkezet kiegészül a mozgások időbeli jegyeivel. A karjelek között a bohóc 

figura bevezetésével új értelmet nyer a zenei ütemhangsúlyok jelölése.

 Célunk 5-6-7 éves gyermeknél: más nevelési területeken szerzett ismeretek 

(testséma, ritmusérzék, számolási készség) fejlesztése a mozgásos gyakorlatok 

alkalmazása által.

 Idővel a nagyobb gyermekek szívesen készítenek maguknak kihívást jelentő 

mozgásprogramokat.



A Mozgáskotta foglalkozás felépítése

 1. Játék (motiváció, ráhangolódás, ismétlés).

 2. Kottasor (kiegészítő feladatok).

 3. Játék

 4. „Hogy érezted magad?”

(sikerek, nehézségek,

újabb ötletek, módosítások)



A Mozgáskotta foglalkozás eszközei

Az ESZKÖZÖK természetes anyagból készülnek, színben és formában gazdagok, mind 
emellett meglepően egyszerűek.

Általunk használt elemek:

Szín- és alakfelismerést (állatfigurás) segítő marokzsákok.

A mozgás vezérlését biztosító kottalapok:

- állatfigurás – kartartást szimbolizáló lapok:

- mókus, nyuszi, madár, medve

- guggolás (békaugrás) motívuma: béka

- lábjelek: - páros láb   - bal láb  (piros színű kottalap)

- jobb láb (kék színű kottalap).



A Mozgáskotta foglalkozás eszközei

A lábjeleken elhelyezkedő pontok vagy „manók” a
számolási készség fejlődését, a számfogalom
megszilárdítását, a mozgások időbeni jegyeinek
kialakítását, pontosabb szabályozását segítik.

A forgásokat jelölő forgószimbólumok, „virágok” a
páros és az egy lábon végrehajtandó hossztengely
körüli forgásokra és azok irányaira utalnak.

A „bohóc” szimbólum a figyelem hangsúlyozott
fejlesztése mellett már a zenei ütemhangsúlyok
felismerését segíti.



Jó tanácsaink a Mozgáskotta tervezéséhez, 
vezetéséhez

A   „Mozgáskotta”   egyszerre   szemlélet  és  módszer,  mely 
tiszteletben  tartja   a   pedagógiai   szabadságot.

 A   folyamat   akkor   lehet   eredményes,    ha   nevelési folyamatot     
megvalósító     színterek   között   a   célok ismeretén alapuló, optimális 
együttműködés alakul ki.  

 Reálisan    meg   kell   állapítani   a  gyermek   aktuális fejlettségét.



Jó tanácsaink a Mozgáskotta tervezéséhez, vezetéséhez

A sikeres mozgáskotta tervek kidolgozása az adott 
körülményeket és a gyermekeket legjobban ismerő 
pedagógus feladata.

A tevékenységeket mindig az előzetes motiváció –
játék – ismétlés – fejlesztés – játék mentén, rövid 
távra tervezzük!

Az alkalmazandó fejlesztési programot 
összehangoljuk a gyermekek fejlődési ütemével!



Jó tanácsaink a Mozgáskotta tervezéséhez, 
vezetéséhez

Ügyelünk a „mozgáskottás” gyakorlatok és a kiegészítő feladatok, 
játékok helyes arányára!

A gyakorlatokat úgy állítjuk össze, hogy azok végrehajtása döntően 
sikeres legyen!

Fontosnak tartjuk a sikerélmény biztosítását és az élményszerűséget!

Egy-egy szimbólum gyakorlatait addig gyakoroltatjuk, míg azok 
jártasság szinten nem rögzülnek!



Jó tanácsaink a Mozgáskotta tervezéséhez, vezetéséhez

A mozgáskottát az egyszerűtől a bonyolultabb felé haladva építjük fel!

A megszilárdításhoz elengedhetetlenül szükséges gyakorlás során ügyelünk a 
motivációs szint fennmaradására (változatosság, játékok, kiegészítő feladatok, 
dicséret)!

Ahol lehetőségünk nyílik rá, bevonjuk a gyermekeket  a program alakításába, a 
gyakorlatok vezetésébe! (szimbólumok kreatív, szabad feldolgozása, a csoport 
általi elnevezések használata, a gyermekek által vezetett gyakorlatok, jelek, 
utánzások, feladatkirakások, és szándékosan elhelyezett hibák észrevétele stb.). 

E lehetőség érzelmi és szocializációs hatása valódi „közös alkotássá” teszi a 
foglalkozásainkat.



Kiegészítő feladatok

A „Mozgáskotta” módszer egészéhez szervesen hozzátartoznak a
kiegészítő feladatok.

A foglalkozások fő részében a gyermekek egy része a „mozgáskotta”
pályán tartózkodik. A többiek számára olyan lehetőségeket
biztosítunk, amelyek lekötik őket, segítik a gördülékeny foglalkozás
szervezést.

Ezen feladatok kiválasztásakor több szempontot veszünk figyelembe:



Kiegészítő feladatok

a kiegészítő feladatok – különösen a program első időszakában – a szabad 
mozgások továbbfejlesztett változatai ,

ezek olyan mozgásélményt nyújtanak, amely örömet okozva alkalmas a belső
feszültségek csökkentésére és az újbóli feltöltődésére,

ne igényeljék az óvodapedagógus közvetlen segítségét,

készség- és képességfejlesztő jellegüknél fogva járuljanak hozzá a fejlesztési 
célok eléréséhez.



Kiegészítő feladatok

A fejlesztés gerincét adó, egymásra épülő szimbolizált mozgásprogramok csak a 
játékok és a kiegészítő feladatok átgondolt egységében lehetnek optimálisan 
hatékonyak.

A módszer a „mozgáskottás” feladatokon túl, a kiegészítő feladatok alkalmazása 
által lehetőséget ad, az egyensúlyérzék, a kondicionális képességek, ideg –
izom kapcsolatok fejlesztésére.

A kiegészítő gyakorlatoknál használt eszközök (zsámoly, pad, gerenda, Wesco
elemek stb.) a síkba rendezett mozgásfeladatok térbeli kiszélesítését 
szolgálják. 



Köszönjük megtisztelő 
figyelmüket!

2019.03.29. , Szolnok

Szakmai nap, előadó: Balog Jánosné


