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Szenzomotoros szemléletű gyakorlatok 

Összeállította: Sarlós Erzsébet 

 

Finommotorikát fejlesztő gyakorlatok 

 

- Összekulcsoljuk a kezeinket, majd a hüvelykujjainkat kiegyenesítve összeérintjük 1-szer, csinálunk egy 

keresztezést, ellenkezőleg is, végül visszakulcsolunk. 

Most a mutatóujjainkat nyitjuk ki, összeérintjük 2-szer (ne legyen együttmozgás, a többi ujj mozdulatlan 

maradjon), keresztezés, ellenkezőleg is 2-szer, becsukjuk. 

Ugyanezt csináljuk végig a középsőujjainkkal 3-szor, gyűrűssel 4-szer, kisujjakkal 5-ször. 

 -      Az előző gyakorlatot lehet visszafele is végezni! 

- Letenyerelünk mindkét kezünkkel (sarkunkon ülve, ne támaszkodjunk nagyon a kezünkre), bal kisujjunktól 

haladva egyenként megemeljük az ujjainkat úgy, hogy a többi a talajon maradjon. Átvándorolunk a jobb 

kezünkre, jobb kisujjunknál visszafordulunk, megcsináljuk még egyszer. 

Most a tanító mondja, hogy melyik ujjunkat emeljük föl: bal kéz gyűrűsujj, letesz; jobb kéz hüvelykujj, le; bal kéz 

mutatóujj, le; jobb kéz középsőujj, le; stb. 

Nehezítés: jobb hüvelyk és bal kisujj; bal középső és jobb gyűrűsujj; stb. 

  -     Keresztezzük a két karunkat (először a bal legyen felül) és elvégezzük az előző gyakorlatot. 

  -     Az előző gyakorlat és a jobb kar van felül… 

  -     Mindkét tenyér a földön, vagy az asztalon. Amelyik ujj nevét mondjuk, az marad az asztalon, a  

         többi ujjat felemeljük. (Ezt a gyakorlatot is lehet keresztezve.) 

- Tornabot, vagy fakanál: 2 ujjal (hüvelyk- és mutatóujj) megfogjuk a tornabotot függőlegesen és a másik 3 

ujjunkkal felkúszunk, 2 ujjal megfogjuk, 3-mal felkúszunk… Aztán vissza: 3-mal alányúlunk, utánamegyünk 2-vel… 

Most a tornabotot vízszintesen tartjuk magunk előtt két kézzel, minden ujj fölül van (nem madárfogás). 

Egyenként engedjük el ujjainkkal a botot. Ezután alulról fogjuk minden ujjunkkal a botot, így zongorázzuk végig. 

Most a tanító mondja, hogy melyik ujjunkkal engedjük el egyesével; aztán kettesével; ha nagyon jól megy: bal 

kézen 2-t, jobb kézen 1-t engedjünk el. 3-nál több ujjal nem érdemes  

(nehéz, sok idő). 

- 1. osztályosoknak nagyon jó gyakorlat (írásra rávezető): 

Hátunk mögé dugjuk a két öklünket és a versikét ujjaink mozgásával kísérjük: 

„2 kövér ember találkozik” – eközben elővesszük kezeinket, kinyitjuk hüvelykujjainkat és egymás felé fordítjuk 

„biccentenek egymásnak” – behajlítjuk hüvelykujjainkat, majd kiegyenesítjük 

„aztán tovább mennek.” – hátunk mögé dugjuk ökleinket és így tovább.  

„2 délceg hölgy…” - mutatóujj 

„2 nyalka legény…” - középsőujj 

„2 öregember…” - gyűrűsujj 

„2 kisgyerek…” - kisujj 

- Extra feladat (az érdekesség kedvéért, ha a többi nagyon jól megy): összekulcsolt kezeinket kifordítjuk. Utasítás: 

Emeld meg a bal kezed hüvelykujját! (nehéz) 

 

Érintős gyakorlatok (testvázlat, térbeli tájékozódás): 

 

- Nyújtott ülésben tegyétek a combotokra a kezeteket, 

- majd érintsétek meg bal kezetekkel a jobb fületeket;  

jobb kézzel a bal lábujjat; 

- tegyétek mindkét kezeteket a fejetek tetejére;  

- fogjátok meg jobb kezetekkel az orrotokat, ballal a csípőtöket;  

- érintsd meg a bal lábujjadat a jobb kezeddel és tedd a bal válladra a bal kezedet!  
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Ezeket lehet össze-vissza variálni, keresztbe kasul mindent érintsenek meg. 

- Törökülésben: érintsd meg a bal lábujjadat a jobb kezeddel! ( Ez már bonyolultabb, mert a bal lábujj a jobb 

oldalra került.) 

 

Gyakorlatok a szimmetrikus nyaki tónusos és az aszimmetrikus nyaki tónusos reflexek „helyre rakására” és más  

gyakorlatok: 

 

- Szőnyegen hason fekve, kezek kinyújtva és összekulcsolva, lábak is nyújtva, átfordulás egyik irányba majd vissza, 

utána a másik irányba és vissza. ( Ha többen csinálják egymás mellett, akkor érdemes egy irányban kezdeni.) Az 

átfordulást a lábbal kell indítani ( nem vállal, nem csípővel). Először eszköz nélkül, keskeny szőnyegen vagy a 

tornaterem egyik vonalához tartva kell végezni a gyakorlatot, mert fontos, hogy tartsa az irányt. Kezek, lábak 

zárva legyenek! 

- Bonyolítás eszközzel: 

- először a kezébe fogjon egy babzsákot, nyújtott kéz, láb, 2-3 gurulás iránytartással 

- lábai közé is eszköz kerül: labdát szorít a bokájával.  

Hanyatt fekve: Emeld meg a fejedet és integess a bal lábaddal ( lábfej föl-le mozgatása)! 

 Ugyanez a feladat jobb lábbal is. Zárd össze és integess mindkettővel! (Függetleníteni kell a fejet, azzal nem 

integet, csak tartja és legyen benne annyi tónus,hogy azt tudja tartani.) 

- Amikor végig csináltuk a fönti feladatokat ( gurulások,integetés), következik: 

Gyíkmászás (a gyerekek nagy része nem tud jól kúszni): keresztezve, tehát bal kéz előrenyújtva, jobb láb hajlítva 

fekszik a talajon és tolja magát előre. Utána fordítva: jobb kéz nyújtva, bal láb hajlítva. A csípő lent marad. A fej 

is maradjon lent, az arc lefelé nézzen! Ne emelje ki a fejét, mert az már a következő mozgásforma, először ezt 

kell tökéletesen csinálnia. Amikor ez megy, jöhet a következő: 

- Most kiemeli a fejét, és az alkarján támaszkodva végzi a gyakorlatot. 

- Kúszni lehet a tanteremben is a székek alatt (ha nincs alsó merevítésük), lehet fogó is, akit megérint, az a 

következő fogó. 

- Kukac kidobó: labda bedobása középre, akit kidobnak kukacban mászik tovább és ő is fogó lesz. Menekülni kell a 

labda és az egyre több fogó elől is. 

- Hason fekvés, kezek a test mellett lent, törzs kicsit megemelkedik a fejjel együtt haladás előre, piciket araszolva. 

- Most picit emeled a fejed és elhagyod a lábad. Nagyon lényeges, hogy laza legyen a lábad. 

- Hajlított könyökkel fekszel hason, rongy a lábad és a tenyereddel tolod magadat előre. (Ez a gyakorlat a tiszta 

csecsemőkori fejtartást fogja normalizálni.) 

- Nyújtott könyök, fókapozícióban kúszás előre. 

 

Az alábbiakban 2 tesztgyakorlat következik, ezek az izomtónus állapotát vizsgálják. Ha a gyerek nem tudja megcsinálni 

őket, akkor kinyomni sem tudja magát (pl.: fókajárás): 

- Sült hal helyzet: hason fekve, magastartásban a kéz, összezárva a láb, fel kell emelnie a nyújtott karjai 

és lábait ( csak a hasa marad lent), remegés nélkül. 

Ha ezt nem tudja megcsinálni, akkor biztos, hogy van valami olyan reflex, aminek nem kéne lennie. Meg kell 

tartania magát sült hal helyzetben. Ha leesik a keze, azt jelenti, hogy a vállövében nincs elég erő (hipotón a 

gyerek), akkor nem fogja tudni kitolni magát. A későbbiekben lesznek olyan gyakorlatok, amik segítenek abban, 

hogy legyen karizom ereje ahhoz, hogy egyáltalán kúszni-mászni tudjon. 

- Döglött kutya helyzet: háton fekve függőlegesen fölemeli a lábát, a karját is függőlegesen, megemeli a fejét és 

remegés nélkül megtartja ezt a helyzetet, amíg azt nem mondjuk, hogy tegye le. ( A hátat nem kell megemelni, 

csak a fejet.) 
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A kar erejének fejlesztésére szolgáló gyakorlatok: 

 

Egyéni fejlesztésre való feladatok:  

- A gyerek hasal a gördeszkán, kis sebességgel meglendítjük a fal felé, neki ki kell támasztania, meg kell tartania 

magát. 

- A gyerek hasal a gördeszkán, és egy labdát gurít a falhoz olyan erővel, hogy az vissza is térjen hozzá ( ekkor a 

lökést gyakorolja). 

- Páros gyakorlat: a gyerekek hasalnak egymással szemben és különböző méretű labdákat gurítanak egymásnak. 

Ez egyrészt tónusban tartja a hátizomzatot, másrészt a lökés miatt erősíti a kart. Lehet 1 kg-os medicin-, illetve 

hajszalabdával is csinálni, ezzel már tényleg erőt kell kifejteni. 

- Babzsákkal: a gyerek közel üljön a babzsákhoz, a sarkán is üljön, hogy a testsúlya ne a kezén legyen. Behajlítja a 

könyökét és megérinti a babzsákot az állával, majd kinyújtja és ezt megismétli többször.  

Ha már erősebb: térdelőtámaszban végezze a gyakorlatot, ekkor már több súly van a kezén. Így is végrehajtja a 

feladatot többször ( állával megérinti a babzsákot). 

Ha már erősebb: alátámasztjuk egy zsámollyal úgy, hogy a zsámolyon hasalva, nyújtott karjával a talajon 

támaszkodva érinti meg állával a babzsákot. Arra nagyon kell figyelni, hogy egyenes legyen a háta, ne legyen 

íves; ne lógjon a feje, egy síkban legyen a nyakával. Ahogy a gyerek erősödik, mindig csúszik egy kicsit előrébb a 

zsámolyon, hogy az alátámasztás máshova kerüljön. 

Amikor kellően megerősödik, ez a reflex is elmúlik és nem fog együtt mozogni a háta és más testrésze. 

Ha a gyereknél nagyon él az a reflex, hogy a babzsák megérintésekor elfordítja a fejét és behajlítja az egyik 

karját, akkor azt úgy lehet kioltani, hogy végigmegyünk ugyanezeken a gyakorlatokon ( sarokülés, térdelőtámasz, 

stb.), de a babzsákot úgy kell megérinteni, hogy mindkét könyökét behajlítja és a bal arcával érinti meg. A fej 

most is egy vonalban legyen a háttal és mindig javítani kell, mert ha nem jó a pozitúra, akkor a gyakorlat nem 

olyan hatékony. Ezt megcsinálja 20-szor balra, 20-szor jobbra nézve. Ez a gyakorlat kioltja az aszimmetrikus nyaki 

tónusos reflexet. 

- Ha a gyereknek nem megy a fókajárás, mert nincsen tónusa vagy annyira gyenge, akkor felesleges erőltetni, 

úgyis össze fog rogyni. Ilyenkor azt csináltassunk vele, amit még meg tud csinálni. Például miközben a többiek a 

fókajárást gyakorolják, ő ne a tenyerén támaszkodjon, hanem alkartámaszban menjen, viszont a lábát ugyanúgy 

hagyja el. (Differenciálás.) 

 

Taktilitást fejlesztő gyakorlatok 

- Páros gyakorlat: A gyerekek egymás mögött ülnek, az elől ülőnek le kell rajzolnia a talajra azt, amit a mögötte 

ülő rajzol a hátára. Ha föntről kezdődik a rajz, akkor föntről kell kezdeni, és a jobb-bal irányt és a méretet is meg 

kell tartani (mindig ugyanúgy kell indítani). Mindkét kezükkel rajzoltassuk őket, először az ügyesebbikkel (a jobb 

és bal kéz megkülönböztetése csak a talajra rajzoló számára lényeges). Lehetséges ábrák: föntről jobbra indított 

kör, relációjel, vonal föntről le, lentről föl, vízszintes vonal, fej, mosolygó fej, csillag, M betű, S betű (ennyi elég, 

ne legyen bonyolult rajz). Ha a gyerek 2. osztályos, és még mindig nem jó a taktilitása, akkor lehet műveleteket 

írni a hátára, ő csak az eredményt írja le a talajra maga mellé. Mindig meg kell várni, amíg a hátára rajzoló 

befejezi a rajzolást. (Minden szenzomotoros feladatnál nagy szerepe van a késleltetésnek. Az egy tünet, ha végig 

sem mondjuk a feladatot, és máris „nekiesnek”ilyenkor rontják el a dolgozatot, mert el sem olvassák a 

feladatot). 

- A fenti rajzolós feladatot lehet úgy is végeztetni, hogy az egyik gyerek egy mező koordinátáit rajzolja a másik 

hátára. Pl. d4, ezt a sakktáblán kirakja az, akinek a hátára rajzoltak, majd csere. 

- Most egymással szemben ülnek. Nagyon kell figyelni egymásra, fel kell venni a szemkontaktust. Az egyik gyerek 

három pontot határozottan megnéz a másik gyereken. Pl. először ránéz a homloka közepére, a vállára végül a 

lábujjára. Ezután a szemben ülő megérinti azokat a pontokat, ahová nézett a párja. Most is meg kell várni, amíg 
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a gyerek megnézte a három pontot, és csak utána lehet megmutatni őket. Először csak az egyik oldalon 

válasszon ki pontokat (csak jobb, csak bal), ezután lehet keresztezve is.  

- A gyerekek szemben ülnek, az egyik becsukja a szemét, és kinyújtva leteszi maga mellé például a jobb kezét. A 

másik azt mondja: „Elindul a pillangó” (egyetlen ujjával mutatja a pillangó útját társa jobb karján). „Megáll a 

pillangó” (megáll az ujjával). „Elrepül a pillangó” (elveszi az ujját). Társa kinyitja a szemét, és megmutatja a 

pontos helyet, ahonnan elrepült a pillangó (ő is egyetlen ujjal). 

- Nehezített változat: Becsukott szemmel, törökülésben ül a gyerek, és a kezét keresztezve a térdére teszi. Társa 

mondja: „Repül a pillangó.” „Rád száll a pillangó.” Most csak egyetlen pontot kell megmutatni, ahova a pillangó 

leszállt. Kinyitja a szemét, kinyújtja a lábát, kezét leteszi, és csak most mutatja meg azt az egyetlen pontot. 

 

- Zsákban különböző durvaságú vagy formájú tárgyak vannak.  

o Belenyúlva meg kell mondani, hogy mit fog a kezében, vagy sorrendbe kell rakni a legdurvább érzetűtől 

a legsimábbig 3-4 tárgyat (pl. smirglitől selyemig). 

o A zsák mellé teszünk egy tárgyat, és annak a párját kell megkeresni a zsákban. (Válogatás aszerint, hogy 

minek van ugyanolyan tapintása.) 

o Érdemes jobb és bal kézzel is megcsináltatni a feladatot. (Lehet, hogy egyik kézzel jó a taktilitása, a 

másikkal meg nem működik. ) 

o Ugyanezt lábbal is el lehet végeztetni (egyszerű tárgyak legyenek a zsákban, pl. ceruza, labda, 

dobókocka).  

A lábbal tapintás sokkal nehezebb, de ha az javul, vagyis lábával jobban érzékel, a kezével is jobban fog 

tapintani. -> grafesztézia javulása. (Ha a jobb kezes bal kézzel gyakorol, akkor jobb kézzel is ügyesebb 

lesz.) 

 

Labdás gyakorlatok: 

Mindenkinél van egy labda.  

- 8-szor üsd le jobb kezeddel a labdát, a 8. után fogd meg két kézzel, majd 

8-szor üsd le bal kézzel és a 8. után fogd meg két kézzel végül 

8-szor üsd le váltott kézzel és fogd meg két kézzel! 

- A következő gyakorlatot már számolva végzi gyerek: 

Üsd le a labdát 4-szer jobb kézzel, 

4-szer bal kézzel, 

4-szer váltott kézzel, aztán 

2-szer jobb kézzel, 

2-szer bal kézzel, 

2-szer váltott kézzel,  

és ezt csináld meg négyszer! 

Egyszerre sok mindenre kell figyelni: számolni kell, erőt kell adagolni, figyelni kell a labdára, hogy ne guruljon el. 

A 8-as sorozattal kezdjünk (első osztályosnál először az a lényeg, hogy tudja vezetni a labdát, második félévben 

már a nyolcast tudja csinálni). Addig kell csináltatni, amíg már jól megy. 

 

A szerialitást fejlesztő gyakorlatoknál is fontos, hogy meg kell fogni a labdát, és akkor, amikor kell. A rend a 

lényeg, hogy a gyakorlat „leülepedjen”, lezáruljon. Azért kell mindig megállni, mert a mozgássor lezárása a 

gyakorlat része! 

Ezeket a gyakorlatokat lehet úgy is csinálni, hogy minden egyes gyakorlatcsoport után dobbant egyet, és 

megmondja, hogy melyik szériánál tart (4 jobb, 4 bal, 4 váltott – 1; 4 jobb, 4 bal, 4 váltott – 2; …). Ez segítség 

ahhoz, hogy hol tart, és fejleszti a memóriát. A kicsiknél nem érdemes 4 sorozatnál tovább menni. A 2. 

osztályban már tudja számolni a szériát is. 
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Szerialitást fejlesztő labdás gyakorlatok: 

- Ezek végzése közben a gyereknek mondania is kell, hogy mit csinál: feldob – pattan – tapsol – elkap – 1; ezt el 

kell végezni 4-szer.  

Ennek variálása végtelen. Ha már nagyon jól megy, akkor lehet 8 ütemből álló gyakorlat, amiben lehet fordulás 

is a labdával, majd ellenkező irányú fordulás, vagy fordulás után visszafelé csinálja meg a gyakorlatot. De fontos, 

hogy 4 ütemnél többel ne kezdjünk, mert ez épp elég a gyereknek. 

- Hanyattfekvés, labda a földön, magastartásban a fej fölött. Ütemezés: felül, lába közé teszi a labdát – 1; 

lefekszik, kéz magastartásban (labda marad a boka között)- 2; lábemelés, labda átadása a kézbe (közben a kéz a 

talajon marad) – 3; leteszi a lábát – 4. Ezt meg kell csinálni 4-szer. 

- Taktilitás fejlesztő gyakorlat labdával: Hanyatt fekvésben a nyaka alá teszi a labdát, és végig gurul a labdán, majd 

kiveszi a lába között (nagyon szeretik a gyerekek, nagyon jó stressz oldó, és akkor is jó, ha elfáradtak). 

 

Testérzékelés, térbeli tájékozódás: 

- Összezárja a gyerek a lábát (1. osztályosnál is jó gyakorlat), kerülje meg a labdával a bokáját, lábszárát, térdét, 

combját, csípőjét, derekát, mellkasát, nyakát, fejét, majd visszamegy a csigalépcső ellenkező irányban. 

- Fontos, hogy mennyire tud a gyerek a térben egy adott ponthoz képest egy helyben maradni. A tapasztalat 

szerint sokkal jobban tud a vonalnál maradni, ha valamit szorít a lába közé. Ekkor arra a pontra kell figyelni, ahol 

szorítja a labdát, például a bokájára. Kitűzünk egy pontot, vonalat, amihez képest ott kell maradnia.  

Feladat: Szökdelni kell a vonal előtt a labdával a lába között. (Könnyebb, ha valamint szorít, mert tónusban van, 

és jobban tud odakoncentrálni.) Ha már jól megy a bokánál, szorítsa a térde közé a labdát, és úgy szökdeljen. 

Utána lehet labda nélkül szökdelni.  

Lehet a labdával a boka között átugrani a vonalat, megfordulni, és visszaugrani, visszafordulni (egyszer jobbra 

kell fordulni, utána balra). Ez egy kényszerítő mozgás (szorítja a labdát, babzsákot vagy bármit). Kicsiknél jobb a 

babzsák. Ezt lehet néhányszor elvégezni. 

Amikor a gyerekek már jobban tudják vezetni a labdát, akkor össze lehet kötni a gyakorlatokat rövidtávú 

memóriafejlesztéssel.  

- Kirakunk valamilyen akadálypályát, legalább négyféle különböző feladat legyen. Pl.: bójasorral, padokkal, 

szőnyegekkel, karikákkal. Minden szernél más a feladat. 

Először az egész csoport ugyanazt a feladatot kapja: Labdavezetés jobb kézzel a bóják között, visszafelé a létra 

osztásaiba lábujjhegyen lépkedve (minden osztásba csak egyet lehet lépni) végigsétál, közben a labda fej fölött 

magastartásban van. A feladat előtt a tanár négy gyümölcsöt sorol fel, amit a feladatról visszaérkezve a létra 

végénél álló tanárnál ugyanabban a sorrendben vissza kell mondani, kiegészítve még egy gyümölccsel. (Az első 

osztályos két dolgot jegyez meg, de van, aki hármat-négyet is.) Színeket, számokat, napokat, hónapokat, 

járműveket, mesefigurákat jól meg tudnak jegyezni, de ételeket nehezen.  

- Következő feladat: labdavezetés bal kézzel a bóják között, visszafelé a létránál a labda mellső középtartásban, és 

hátrafelé kell minden egyes osztásba lépni. A feladat megkezdése előtt három mesefigurát sorol fel a tanár, de a 

harmadik mindenkinél más legyen. Ezeket kell megjegyezni, és a feladat végén visszamondani, kiegészítve egy 

negyedikkel. 

Első osztályban még nem kell nagyon bonyolult akadálypálya, de lehetnek benne kúszások, mászások, és ha a 

pálya hosszabb (kb. 2 perc), még jobban fejleszti a memóriát. 

- Labdavezetés bóják között váltott kézzel, hátrafelé futással, visszafelé létrán futva, minden osztásba egyszer 

lépve, labda kézben. Memoriter: mondatbővítés: A cica tejet iszik. A feladat elvégzése után ezt a mondatot  kell 

visszamondani és három szóval bővíteni.  

 

Szerialtás és memória fejlesztő gyakorlatok (2. osztályos gyerekek képességfejlesztése): 

- Hason fekvés a szőnyeg elején, kéz magastartásban, láb nyújtva, 

átfordulás a hátára 

felülés törökülésbe 
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fülfogás keresztezéssel 

fekvés kéz és lábnyújtással hanyatt fekve 

fordulás hason fekvésbe (nyújtott kéz, láb) 

fölemeli a bal kezét, majd leteszi 

fölemeli a jobb kezét majd leteszi 

átfordul a hátára, felül törökülésbe, … 

Ezt kell csinálni a szőnyeg végéig. Mindig meg kell követelni, hogy amíg az egyik feladatot nem fejezte be, addig 

nem kezdhet neki a másiknak, nem kezdhet el törökülésből átgurulni hason fekvésbe, hanem le kell feküdni, ki 

kell nyúlni, akkor kezdheti el az átfordulást. Végig csináltatjuk oda-vissza négyszer (rettenetesen fejleszt). 

- Ugyanez a feladat, de közben mindenegyes átfordulásnál 31-től hármasával visszafelé mondja a számokat. 

- Ugyanez a feladat, de minden átfordulásnál decembertől visszafelé kettesével mondja a hónapokat. 

- Ugyanez a feladat, de csütörtöktől hármasával visszafelé mondja a napokat. 

- Ugyanez a feladat, az abc visszafelé N-től egyesével. 

- Első osztályos először számoljon egyesével, aztán kettesével. Második osztály második félév: abc mondása. Az a 

lényeg, hogy minden gurulásnál egy valamit mondjon, és amíg be nem fejezte azt a gurulást, nem kezdhet új 

feladatba. 

- Nagyon okos gyerek 3-tól számoljon váltakozva, egyszer hármat, egyszer kettőt adjon hozzá (fejleszti a 

memóriát, a gondolkodást, a hosszú távú memóriát, szerialitást). 

Ezeket a feladatokat lehet nagyon jól osztályban is csinálni, csak úgy kell felépíteni, hogy nem szabad a gyerek 

kedvét elvenni. Mindig olyan feladatot kell adni, amit az osztály 80 százaléka jól meg tud csinálni, hogy a 

fennmaradó néhány gyerekkel lehessen külön foglalkozni, vagy adjunk nekik könnyebb feladatot, pl. a problémás 

gyerek számoljon csak egyesével felfelé, aki jól tudja, mondhatja a szorzótáblát is, pl. a 7-es szorzótábla 70-től 

visszafelé. Nagyon fejlesztő hatású, ha a matematikai vagy más feladatok mozgással vannak kombinálva. 

 

Gyakorlatok hosszú kötél fölött: 

Nagyon hasznos feladatok azoknál a gyerekeknél, akik mindent mindennel összevonnak, kihagynak, felcserélnek 

betűket, stb. A kötelet U-alakban kell lerakni, az U két szára vállszélességben legyen. A gyerek az U alján guggoló 

támaszban helyezkedik el.  

- Feladat: kéz ki, láb ki, kéz be, láb be – 1. Ezt csinálják meg 4-szer, közben haladjanak a kötél fölött. A feladatot 

lassan kell végezni, közben mindig mondani kell, hogy mit csinálnak, és hogy hányadik sorozatnál tartanak. Nem 

szabad összevonni, meg kell várni, míg befejezik az előzőt. 

- Most az azonos oldali kezét és lábát mozgatja egyszerre: bal ki, jobb ki, bal be, jobb be – 1 (haladással). 

- Most az ellenkező oldali kezüket és lábukat mozgatják: jobb kéz - bal láb ki, bal kéz - jobb láb ki, jobb kéz - bal láb 

be, bal kéz - jobb láb be – 1 (haladással).  

Ezeket lehet variálni, de mindig az egyszerűbbtől haladjunk a nehezebb felé, nehogy elvegyük a gyerekek kedvét. 

 

Szerialitást fejlesztő gyakorlatok létrával 

- Feladat: ugrás (az első osztásba), fülkereszt, oldalsó középtartás, guggolás – 1, 

ugrás (a következő osztásba), ellenkező fülkereszt, oldalsó középtartás, guggolás – 2, … a létra végéig. 

Mindig mondani kell, hogy mit csinál és hol tart. Lehet két létrával, két csoportban dolgozni. Fontos, hogy 

odafigyeljünk a létrán dolgozó gyerekekre, ezért a létrán kívül legyenek bóják, (ahol pl. pókmászásban haladnak), 

padok, stb. Így a gyerekek nem állnak hosszú sorban unatkozva a feladatra várva. 

Ezeknél a szerialitás fejlesztő gyakorlatoknál is ugyanúgy meg kell jegyezni valamit, és el kell majd mondani a 

végén a tanítónak. Sőt olyat is lehet csinálni, kis létszámú fejlesztő csoportnál, hogy pl. tangram három eleméből 

kiraknak egy egyszerű alakzatot, vagy öt darab színes ceruzából letesznek egy sorrendet, a gyerek megcsinálja a 

feladatot, mire visszaérkezik, a tanító megkeveri a kirakott formát vagy sorrendet, a gyereknek vissza kell állítani 

az eredeti állapotot. Dominóval is ki lehet rakni valamit, de bármit lehet használni, ami térben helyezkedik el, 

vagy sorrendet lehet kirakni vele. Betűket is használhatunk, ilyenkor értelmetlen szavakat rakjunk ki. 
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Szerialitást fejlesztő gyakorlatok létrával és labdával 

- Mielőtt a gyerek beugrik az osztásba, oda valamit tenni kell, pl. labdát.  

Feladat: pattint; megfog; ugrik – 1; … Mindig mondani kell, hogy mit csinál és hol tart. 

- Bonyolultabb feladat: pattint; megfog; feldob, tapsol; ugrik – 1; 

- A feladat ugyanaz, mint az első, de most nem abba az osztásba pattint, amibe ugrik, hanem eggyel elé. Pattint, 

megfog, ugrik – 1; … 

 

A gyerekeket megnyugtatják a nagy kiterjedésű körző mozdulatok (karkörzés), forgó mozgások, gurulások, bukfencek. 

Sokat pörögjenek, forogjanak jobbra-balra, majd üljenek le törökülésbe.  

- Szőnyegen előre bukfencből törökülésbe érkezés, fülkereszt, ellenkezőleg vállkereszt, feláll, fordul – 1; … (ebből 

megcsinál ötöt oda, ötöt vissza). Ezt csinálja 2-3 vagy 4 tanórán keresztül. 

- A következő feladatsor már lehet bonyolultabb:  

Előre bukfencből nyújtott ülésbe érkezik, onnan törökülés, fülkereszt, oldalsó középtartás és nyújtott ülés, 

vállkereszt, stb. (Menjen föl 6-8 elemig.) Egy idő után be kell tenni a hátra bukfencet is. 

Segítségnyújtás előre bukfencnél: Ha jelen van a csecsemőkori fejtartás, akkor az álla alá egy babzsákot kell 

beszoríttatni, ekkor jól fogja csinálni a bukfencet. Ez is egy kényszerítő mozgás, nem eshet ki a babzsák. 

Segítségnyújtás hátra bukfencnél: Ha nem tudja megcsinálni a hátra bukfencet, annak idegrendszeri okai is 

lehetnek. Tegye a kezeit a fülei fölé, az ujjak nyújtva legyenek. Mondjuk meg neki, hogy támasszon ki a földre. 

Mindenféle földtől való kitámasztásra és eltolásra szüksége van. A segítségnyújtáshoz használható a KTK, amit 

föl lehet akasztani a bordásfal 4-5. fokára. Azon csinálja meg a hátra bukfencet terpeszben, mert így 

automatikus lesz az átgördülés a gravitáció által, és nem fogja beverni a fejét.  

Ezeket is akadálypályán csináltassuk (pókmászás, rákmászás, kúszás, csúszás, gurulás, labdagurítás ide-oda, 

olyan feladatok, amiket el tudnak végezni tanítói segítség nélkül, és nem veszélyesek). Ekkor tudunk egyéni 

segítséget nyújtani (differenciálás). 

 

Előfordul, hogy egy gyerekkel nem tudunk együttdolgozni. Ilyenkor érdemes elvégezni vele ezt a feladatot, hogy a 

gyerek megnyugodva visszatérhessen a tanuláshoz: 

A gyereket egy takaróba csomagoljuk úgy, hogy a gyerek ráfekszik a plédre, keze, lába kinyújtva, feje lógjon ki ( először 

eszköz nélkül, kezek összekulcsolva, később legyen a kezében egy babzsák vagy labda, a bokája között is tartson valamit) 

és lassan betekerjük a takaróba. Közben énekeljük: „Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni. Tekeredik a rétes, kígyó akar 

lenni.” Amikor már teljesen betekertük, „Hopp!” –kigurítjuk és megint kezdjük elölről, ellenkező irányból tekerve, majd 

ismét kigurítjuk. 

 

Páros gyakorlatok: 

- Minden párnál három különböző színű babzsák legyen. A szőnyeg hosszabb oldalán álljanak a párok, vagy a 

tornaterem egyik vonalánál. A pár egyik tagja lerakja valamilyen sorrendben a babzsákokat. A másik leül a 

szőnyegre, megjegyzi a babzsákok sorrendjét, a párja megfogja a kinyújtott lábait, és rákmászásban 

áttalicskáznak a túloldalra. Vezényszóra, egyszerre indulnak el. A túloldalon lazítanak egyet, és ugyanúgy 

mennek vissza. Ez alatt a tanító összekeveri a babzsákokat, visszaérkezve a mászó gyerek visszaállítja a 

babzsákok helyes sorrendjét. 

- Csere után az egyik hanyatt fekszik a szőnyegen, keresztben átfogja a vállát, a másik átgurítja a szőnyeg 

túloldalára, majd vissza. Most is az összekevert babzsákokat kell helyesen kirakni. (Babzsák helyett lehet 

tangram, stb.) Végtelen sok feladattal lehet ezt csinálni, az egyik mindig kirakja, a másik megjegyzi és csinálja a 

feladatot, majd visszarakja az összekevert dolgokat.  

 

Lábboltozatot erősítő gyakorlat: 
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- A gyerekek mezítláb vannak, a tanító szétszór a szőnyegen apró holmikat (dió, mandula, papírdarabok). A 

gyerekek körbeállnak, a tanító kijelöl egy zacskót, dobozt stb., de lehet egy sarokban is gyűjteni a tárgyakat, a 

lényeg, hogy ott legyen, ahol a tanító áll. 

Feladat: A tanító gyümölcsök neveit sorolja (málna, eper, cseresznye). A gyerekeknek a lábujjaikkal fölszedett 

dolgokat egyenként kell a gyűjtőhelyre vinni, és ott elmondani a megjegyzett gyümölcsneveket sorrendben, és 

még eggyel kibővíteni. Minden alkalommal az ellenkező lábával gyűjtsön, és újabb gyümölcsnevet tegyen hozzá 

a sorhoz. 

 

Egyszerű ritmus visszatapsolása: 

- Térdelő ülésben:  

o taps 2-szer, mindkét combra csapás 1-szer, taps 1-szer (a visszatapsolás egyszerre történjen). 

o jobb combra csapás 2-szer, taps 1-szer, mindkét combra csapás 1-szer, 

o taps 1-szer, mindkét combra csapás 2-szer, padlón koppantás két kézzel 1-szer, taps egyszer. 

- Padon ülve: tanító ül középen, két oldalán gyerekek (így jobban fejleszt, mintha szemben ülnének a gyerekek) 

o jobb combra csapás 2-szer, bal combra csapás 2-szer, páros dobbantás 1-szer, koppantás két kézzel 2-

szer 

- Ha én koppantok, te tapsolsz típusú feladat: 

o koppantás egy kézzel 3-szor, taps 2-szer. 

Nagyon jó koncentráció fejlesztő gyakorlatok. Bármilyen óra elején vagy közben be lehet tenni, amikor azt akarjuk, hogy 

a gyerek koncentráljon. Négyféle dolognál többet nem érdemes betenni (koppantás, taps, dobbantás, lábra csapás), 8-

10 ütemig érdemes felvinni. 

 

 

Jó munkát! 

 

 

 

 


