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„Az élet: mozgás. Mozog maga a Teremtő 
is szüntelenül. Az embernek is mozognia, 

alkotnia, küzdenie kell. Minden formában, 
csakhogy más-más helyen, más-más 

ütközők között. De egyre világosabb az 
értelmünk, jobb a szívünk, nemesebb a 

kezünk.” (Gárdonyi Géza) 
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A MOZGÁSKOTTA MÓDSZER 
ELMÉLETI KÉRDÉSEI
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A MOZGÁSKOTTA EREDETE

• Magyar Gábor

pszichológus, testnevelő tanár, 
mozgásterapeuta

• http://www.mozgaskotta.hu/index.html

• https://slideplayer.hu/slide/2070419/
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A MOZGÁSKOTTA TARTALMA

• A Mozgáskotta egy komplex mozgás-és 
személyiségfejlesztő módszer

• Egyszerre módszer és szemlélet
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A MOZGÁSKOTTA LÉNYEGE
• A kezdetben síkban, majd 

később térben is variálható 
vizuális jelrendszer –mint 
hívóinger sor- kialakítása, majd 
követése.

• A képi ingerek átmenetileg 
csökkentik a nyelvi funkciók 
jelentőségét, segítik a figyelem 
koncentrálását.
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A SZENT TAMÁS 
GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA 

INTÉZMÉNYEGYSÉG ÉS A 
MOZGÁSKOTTA PROGRAM
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MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
ALKALMAZÁSA

• Óvodás gyermekek különböző képességekben, 
részképességekben való elmaradása esetén,

• Iskolaérettség elérésének elősegítésére,

• Különleges bánásmódot igénylő gyermekek 
bizonyos eseteiben,

• Tehetséggondozásban,

• Iskolai kudarcok esetén.
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MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉGBEN  RÉSZTVEVŐ 
ÓVODÁSAINK  

• Nagy része hátrányos helyzetű,

• Családok Átmeneti Otthonából érkezettek,

• Helytelen szülői nevelés (túlféltés, elhanyagolás, a 
gyermek a „főnök”),

• Jellemzőek a fejlődésbeli elmaradások,

• Változó családi háttér (gyakori válások),

• Erkölcsileg negatív  családi minta,

• Természetes fejlődésű gyermekek, 
tehetséggondozás.
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FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A MOZGÁSKOTTA 
ÓVODAI GYAKORLATÁBAN

• Érzelmek felismerése, kifejezése

• Akarat, szabálytudat, énkép, 
kapcsolatteremtés, együttműködés, 
stb.

ÉRZELMI, 
SZOCIÁLIS

• Mozgáskoordináció, kondicionális 
képességek, lateralitás, testtudat, 
térbeli tájékozódás, stb.

• Nagymozgások, finommotorika

MOZGÁS

• Érzékelés, észlelés, keresztcsatornák, 
figyelem, emlékezet, képzelet, 
kreativitás, stb.

• Beszédészlelés,- értés,- motorika,-
kedv,  szókincs, grammatika

ÉRTELMI, 
BESZÉD
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Fejlettségi szintek és a mozgáskotta

• Megállapítjuk a gyermek aktuális fejlettségi 
szintjét. A mozgáskotta tevékenység terveit 
összehangoljuk a gyermek fejlődési ütemével. 
(Egyéni nyomonkövetési/fejlődési napló) 

• Fejlettségi szintet átugrani nem lehet. Az 
egymásra épülő szintek feltételezik az alattuk 
lévő szint meglétét.
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A MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
FELÉPÍTÉSE ÓVODÁNKBAN

• 1. JÁTÉK (Motiváció, ráhangolódás, 
ismétlés.)

• 2. KOTTASOR (+Kiegészítő feladatok)

• 3. JÁTÉK

• 4. „Hogy érezted  magad?” (Sikerek, 
örömök, nehézségek, újabb ötletek,…)
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A MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
JELLEMZŐI 1.

• A mozgáskotta tevékenységben résztvevő gyermekek
optimális létszáma 14-18 fő, óvodánkban 8-12 fővel
valósítjuk meg.

• A megvalósítás optimális helyszíne tornaterem, de
megfelelő méretű csoportszobában is alkalmazható.

• A kottalapok alá egy semleges színű, széles,
csúszásmentes futószőnyeget helyezünk. Funkciója:
segíti a lapok, eszközök biztonságos tapadását,
kiemeli a kottalapok helyét, meleg érzetet ad.
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A MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
JELLEMZŐI 2.

• A gyerekek csúszásmentes zokniban, 
gumitalpú tornacipőben vagy mezítláb, 
lehetőleg tornaruhában tevékenykednek.

• A foglalkozás eszközeit előre előkészítjük.
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A MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
JELLEMZŐI 3.

• A gyermekeket, eszközöket soha nem hagyjuk
felügyelet nélkül.

• Lehetőség szerint bevonjuk a gyermekeket a
gyakorlatok alakításába, ezzel is segítve az érzelmi
és szocializációs fejlesztő hatások érvényesülését.

15.



A MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
JELLEMZŐI 4.

• A tevékenységek időtartama a gyermekek
fejlettségi szintjétől függően 20-30 perc.
Hetente 1-2 alkalommal.

• A gyakorlatokat úgy állítjuk össze, hogy
azokban a gyermekeknek sikerélménye legyen,
ezzel is építve a pozitív érzelmek újabb
mozgásos cselekvésre ösztönző , fejlesztő
hatására. Ha szükséges, a tevékenység közben
rugalmasan beavatkozunk, „újratervezünk”.
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A MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
JELLEMZŐI 5.

• Egy-egy szimbólum gyakorlatait addig gyakoroltatjuk,
míg azok „jártasság” szintjén rögzülnek.

• Az új szimbólumoknál, szimbólumkapcsolatoknál
mindig az egyszerűtől a bonyolultabb felé haladunk.

• Az éves tematikát, tevékenység terveket a gyermekek
fejlődési üteméhez igazítjuk, törekedve az
élményszerű tartós eredményre.

• Törekszünk a változatos tevékenykedtetésre a
motiváció fenntartására. Együtt örülünk a gyermekek
sikerének. (Megtapsoljuk)
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A MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
JELLEMZŐI 6.

A kiegészítő feladatoknál figyelünk:

• az első időszakban a spontán játékok
továbbfejlesztett változatai legyenek;

• olyan mozgásélményt nyújtsanak, mely örömöt
okozva feszültségcsökkentő, feltöltő hatású;

• segítsék a fejlesztési célok elérését;

• ne igényeljenek közvetlen segítséget.
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A MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
JELLEMZŐI 7.

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

• A kiegészítő feladatok lehetőséget adnak az
egyensúlyérzék, ideg-izom kapcsolatok, kondicionális
képességek fejlesztésére.

• Fokozatosan követeljük meg a nagy
figyelemkoncentrációt igénylő feladatoknál a
fegyelmet.
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A MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
JELLEMZŐI 8.

• A tevékenységek lényegét a Mozgáskotta eszközkészlettel
megvalósuló gyakorlatok jelentik. Ezek időtartama,
aránya a gyermekek fejlettségi szintjéhez viszonyítva
változó.

• A gyakorlatok egy részét /első gyakorlatok/ a későbbiek
során bemelegítésre, feszültségoldó, szervezett
játékokként is használhatjuk, míg a fejlesztés gerincét
adó, egymásra épülő szimbolizált mozgásprogramok
csak a spontán játékok, a szervezett játékok és a
kiegészítő feladatok átgondolt egységében lehetnek
optimálisan hatékonyak.
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A MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
JELLEMZŐI 9.

• Az egymás mellé tett szimbólumokat balról
jobbra „olvassuk” le.

• Figyelünk a mozgáskottás és a kiegészítő 
feladatok helyes arányára, Pedagógiai 
programunkkal való összhangra. (Pl.: 
Ünnepek, projektek)

• A kottalapokat a csúszásgátló felületükkel 
összefordítva tároljuk állagmegóvás 
érdekében.

• Az eszközök összeillesztésénél, egymásra 
helyezésénél  ügyelünk a balesetek 
megelőzésére.
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MIÉRT JÓ ÓVODÁSAINKNAK A 
MOZGÁSKOTTA?

Optimálisan megjelennek benne az óvodás 
gyermekre jellemző, domináns tanulási 
motívumok:

• A mozgás, tevékenység lehetősége, („Játszani fogunk.”)

• Az együttlét lehetősége társsal, 
óvodapedagógussal,

• A sikerélmény lehetőségének előrevetítése, („Jó ott 
lenni.”)

• A kíváncsiság kielégítése, („Ott valami érdekes fog történni”.)

• Az alkotás lehetősége.
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AZ ÉVES TEMATIKUS TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK 
JELLEMZŐI  KISCSOPORTBAN

• Kiscsoportban egyik fontos feladat a mozgásos 
motiváció és az eszközkészlet összekapcsolása.

• A fejlesztés ezen időszakában a mozgáskotta 
gyakorlatok ideje rövidebb, a tevékenységek nagyobbik 
részét az önfeledt játék tölti ki.

• Kiscsoport végén a nyuszik, medvék, mókusok, 
madárkák mozgásvezérlő szimbólumokká válnak, a 
megfelelő kartartásokkal azonosítva. 

• Az állatok legjellemzőbb mozgásainak kreatív  
feldolgozását segíthetik a gyermekek által már eddig 
megismert mondókák, állatmesék.

• A gyakorlást fokozatosan bővülő jelkészlettel  előbb 
sétálással,  futással, majd szökdeléssel végeztetjük. 

23.



AZ ÉVES TEMATIKUS TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK 
JELLEMZŐI  KÖZÉPSŐ CSOPORTBAN

• Középső csoportosoknál rövid ismétlés után a megismert 
szimbólumokból előbb egyszerűbb, csupán néhány jelet 
tartalmazó, síkban rögzített kar-láb feladatokat készítünk. 

• A felső végtag helyzetét az adott lábjel mellé helyezett 
karszimbólum határozza meg. 

• Néhány hónap után már bonyolultabb, kar- láb- forgás 
feladatokkal is próbálkozhatunk.

• 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.
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AZ ÉVES TEMATIKUS TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK 
JELLEMZŐI  NAGYCSOPORTBAN

• Nagycsoportban a számolási  készség fejlődésével az 
eddig megismert térbeli mozgásszerkezet kiegészül a 
mozgások időbeli jegyeivel. 

• A lekottázott egyszerű lábjeleken előbb sétálással  
szóban, majd megállással, mellélépéssel, szóban,   
tapssal , dobogással, később egyszerre végrehajtott 
kar-láb mozgással tudatosítjuk a pontok jelentését. 

• Rövid gyakorlással már szökdeléssel is végrehajthatjuk 
a feladatokat. 
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AZ ÉVES TEMATIKUS TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK 
JELLEMZŐI  NAGYCSOPORTBAN

• Bonyolultabb, több szimbólumot tartalmazó széleskörű 
ismeretet, nagy figyelmet, fejlett egyensúlyérzéket és 
kiváló ideg-izom koordinációt feltételező kar-láb-forgás
feladatokkal is próbálkozhatunk

• Láthatatlan jelek( lefordított kottalapok )

• Ritmikus sorok felfedezése és alkalmazása

• Egyszerű hangszereket is (dobok, cintányérok, 
csattogók stb.) alkalmazunk.

• A karjelek között a bohóc figura bevezetésével új 
értelmet nyer, a zenei ütemhangsúlyok jelölése.
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AZ ÉVES TEMATIKUS TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK 
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

• A sikeres mozgáskotta tervek kidolgozása az adott 

körülményeket és a gyermekeket legjobban ismerő 

pedagógus feladata.

• A   „Mozgáskotta”   egyszerre   szemlélet  és  módszer,   

mely tiszteletben  tartja   a   pedagógiai   szabadságot.

• Az alkalmazandó fejlesztési programot 

összehangoljuk a gyermekek fejlődési ütemével!

• A gyakorlatokat úgy állítjuk össze, hogy azok 

végrehajtása döntően sikeres , élményszerű legyen!
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A mozgáskotta szerkezeti felépítése
Vázlat 3-4 éves kiscsoportos korú gyermekek részére

1. Ismétlések, játékok:

– Mókusok szaladgálnak: kartartás+hang.

– Mókusok feltörik a mogyorót. (marokzsákok)

– Mókusok eldugják a mogyorót. (játékos 
gimnasztika marokzsákok segítségével)

– Ugrándozó mókusok.

2. Mozgáskotta gyakorlatsor:

• A kottasort megelőző játékos gyakorlat. 
(szőnyegen karikák, szigetek, ezeken járás, futás 
játékosan)
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A mozgáskotta szerkezeti felépítése
Vázlat 3-4 éves kiscsoportos korú gyermekek részére

3. Játékok:

– Futkározó mókusok( kartartás+hang), jelre saját 
színű faodúhoz kell szaladni.

– Ugrándozó mókusok (kartartás+hang), jelre a saját 
színű kosárba kell tenni a mogyorót, mert így viszik 
az erdei piacra.

4. Beszélgetőkör tartalma:

• Mi tetszett a mozgástevékenység közben?
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A mozgáskotta szerkezeti felépítése
Vázlat 6-7 éves korú gyermekek részére

1. Ismétlések, játékok:

– Cirkuszi sátor ( bohóc kottalap +színes karika) , mondókára 
körbejárás,  a színes marokzsák a varázskalap. Befutás a 
megfelelő színű karikába

– Színpárosítás marokzsákkal.

– Ritmus tapsolása. ( Ecc, pecc…kezdetű mondóka gyakorlása)

2. Mozgáskotta gyakorlatsor: 

Páros láb(tá); páros láb(tá); terpesz(ti-ti); bal láb(tá); bohóc 
(szünet); terpesz (ti-ti); terpesz(ti-ti); terpesz(ti-ti); jobb láb(tá).

Kiegészítő feladat: piros és kék gerenda egymás mellé 
helyezve és ezeken való áthaladás, akadályok átugrása, majd 
karikába ugrás.
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A mozgáskotta szerkezeti felépítése
Vázlat 6-7 éves korú gyermekek részére

3. Játékok:

– „Jégfogó” mentés: 3-szor ráfújni arra, akit megfogtak.

– „Varázstükör”: egy gyereket utánoz mindenki.

– Páros és páratlan: (meghatározott helyre állnak a 
páros és páratlan pöttyös marokzsákot fogó gyerekek)

– Átfutó fogó: (pöttyös marokzsákok)

4.Beszélgetőkör tartalma:

• Hogy tetszett az, ahogyan elvarázsoltuk a 
kottalapokat?
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A MOZGÁSKOTTA TEVÉKENYSÉG 
ESZKÖZEI

33.



KOTTALAPOK- LÁBJELEK
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KOTTALAPOK-ÁLLATOS 
(KARJELEK,BOHÓC, BÉKA LÁBJEL)
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KOTTALAPOK-
FORGÁSSZIMBÓLUMOK
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MAROKZSÁKOK: ÁLLATOS

37.



MAROKZSÁKOK: DOMINÓS
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MAROKZSÁKOK: GEOMETRIAI, SZÍNES
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DOBOGÓK, EGYENSÚLYOZÓ 
GERENDÁK (BAL-PIROS, JOBB-KÉK, BORDÁS, 

LÉPCSŐS)
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TOVÁBBI ESZKÖZÖK: CSUKLÓ,-
FEJPÁNTOK, JELKÁRTYA KÉSZLET, 

SZIVÁRVÁNY LÉPŐKÖVEK,…
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TOVÁBBI ESZKÖZÖK:WESCO ELEMEK, 
BILLENŐ RÁCSHINTA, ÉRZÉKELŐ 

KORONGOK, KARIKÁK, STB…
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MOZGÁSKOTTA RITMUSSAL, 
ÉNEKKEL, MONDÓKÁVAL, VERSSEL, 

MESÉVEL

GONDOLATÉBRESZTŐ GYŰJTEMÉNY

43.



NYUSZI- PÁROS KAR 
MAGASTARTÁSBAN

• Nyuszi fülét hegyezi, nagy bajuszát pödöri Répát eszik 
rop, rop, rop, nagyot ugrik hopp, hopp, hopp.

• Felmászott a nyúl a fára, csizmát húzott a lábára, nagy 
kalapot a fejére, ne süssön a nap szemébe.

• Róka jár a kertek alatt, nyuszi koma hová szalad?

• Hívogató: Nyuszi, nyuszi nyulacskám, ne félj tőlem, 
nincs puskám, van ám nékem egyebem, zöld káposzta 
levelem.

• Kerekecske gombocska, itt szalad a nyulacska, itt, itt, 
itt-járás futás közben- „itt, itt, itt”-társ simogatása.
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MEDVE- CSÍPŐRE TETT KARTARTÁS
• Jön a tavasz, megy a tél, öreg mackó üldögél, kibújás, 

vagy bebújás, ez a gondom sose más. Ha kibújok, 
vacogok, ha bebújok, hortyogom. Ha kibújok, jót 
eszem, ha bebújok, éhezem.

• Mackó, mackó ugorjál, mackó, mackó forogjál. Tapsolj 
egyet, ugorj ki.

• Jó a ropogó, piri mogyoró. Mackó uram szereti, 
bokrában felkeresi.

• Erdő mélyén mackó cammog, kaptár mellett mézért 
brummog.

• Dalok járáshoz, lazító gyakorlatokhoz:
➢Mackó brummog, ÉNO 257.old./251.
➢Bújj bújj medve, ÉNO 186.old./130
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MÓKUS- PÁROS KAR MELLSŐ 
KÖZÉPTARTÁSBAN

• Mókuskának négy a lába, ötödik a farkincája, ha 
elfárad leül rája, így néz le a szép világra.

• Itt csörög, itt pattog három véka mogyoró, 
Itt csörög, itt pattog három szekér friss dió.

• Mókus mondja makk, makk, makk, mind lehullott 
már a makk. Sárga levél surranó, odúban a zöld 
dió.

• Beérett már a kökény, szedjük tele a kötényt, a 
héja már fekete, mókus is gyűjt télire.

• Finom dió, mogyoró, mókusoknak az való.
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MADÁR- OLDALSÓ KÖZÉPTARTÁS
• Ugráljunk, mint a verebek rajta gyerekek!
• Két kis madár ül a fán, egyik (gyermek neve) Péter másik Pál

Szállj el, Péter, szállj el Pál,  
Gyere vissza Péter, gyere vissza Pál.

• Jöjj be hozzám szép madárka, nem zárlak én kalitkába, 
mikor akarsz, elröpülhetsz, ha kedved lesz, visszajöhetsz.

• Nincs szebb madár, mint a lúd, nem kell neki gyalogút, 
télbe, nyárba mezítláb, úgy kíméli a csizmát.

• Mese, mese mátka, pillangós madárka, ingó-bingó rózsa, te 
vagy a fogócska.

• Madarak voltunk, földre szálltunk, búzaszemet 
szedegettünk, mondd meg nekem te, hányat mondasz te?
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BÉKA- GUGGOLÁS SZIMBÓLUMA

• Béka, béka, brekeke, engem ugyan, nem kapsz be.

• Vízben élek brekegek, ismertek-e gyerekek?

• Brekeke, brekeke, szomszéd, nincsen melege?

Befűtöttek fent nagyon, majd megsülök a napon.

Ejnye, ejnye, brekeke, elment tán a kend esze? 

Ha nem bírja a napot, tegyen fel egy kalapot!
(Osvát Erzsébet: Brekeke)
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Felhasznált, ajánlott irodalom
• http://www.mozgaskotta.hu/index.html
• https://slideplayer.hu/slide/2070419/
• Magyar Gábor: Mozgáskotta továbbképzés 
• Balogh Éva: Fejlődéslélektan Didakt Kft. Debrecen, 2008.
• Mérei F-V.Binét Ágnes: Gyermeklélektan Medicina Rt. Budapest, 1998.
• Lukács Józsefné: A részképességek játékos fejlesztése az óvodában Flaccus

2019.
• Porkolábné Dr, Balogh Katalin és munkatársai: Kudarc nélkül az iskolában Alex. 

Typo 1992.
• Körmöci Katalin: A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában Fabula 

Bt. 2001.
• Óvodáskorú gyermekek fejlődésének nyomon követése Budapesti Pedagógiai 

Oktatási Központ 2. átdolgozott kiadás 2019.
• Forrai Katalin: Ének az óvodában Móra 2017.
• Szolnok Városi Óvodák jó gyakorlat tapasztalatai
• https://gyerekkucko.eoldal.hu/cikkek/versek/allatok/osvat-erzsebet---

brekeke....html
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KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!

Balog Jánosné óvodapedagógus
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