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1997 szeptemberében szerveztük, indítottuk az első 

mozgásterápiás foglalkozásainkat 2 óvodás és egy iskolás 

csoporttal

Az alapozó mozgásterápia „ Komplex, mozgásfejlesztésen 

alapuló (u.n. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő 

terápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi 

fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer „belökve” 

az agy fejlődésbeli lehetőségét és a gyereket a terápia során igen 

magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el.”     
http://www.alapozoterapiak.hu/magyar/terapiak_1_alapozo_terapia.php

http://www.alapozoterapiak.hu/magyar/terapiak_1_alapozo_terapia.php


Egyéni vizsgálat(a szülő jelenlétében)

A szülői tájékoztatás

Csoportba való beosztás

A fejlesztendő területeket tekintve a csoport homogén, a cél gyermekenként lehet változó / 

mozgáskoordináció fejlesztése, logopédiai, pedagógiai terápia kiegészítése, dominancia 

megerősítése, grafomotorikus képességek fejlesztése stb /.

A szervezés módja és formái:

 csoportos foglalkozás kettős vezetéssel

 egyéni- folyamatos figyelemmel kísérés

 differenciálás- a feladatok minőségi kivitelezésében

Egyéni segítségnyújtás szükség szerint a minőségi kivitelezés eléréséhez. Folyamatos



A fejlesztés területei:

Az elsődleges fejlesztési területen, a 
mozgáson keresztül kerül fejlesztésre: 

• feladattartás

• a figyelem, „fegyelem”

• téri tájékozódás

• testséma

• rugalmasság, ritmus

• egyensúly

• keresztcsatornák fejlesztése

• szerialitás fejlesztése

• finommotorika fejlesztése

• emlékezet fejlesztés, feladatértés,

Szociális készségek fejlesztése:

• ismerkedés, bemutatkozás

• biztonságra, állandóságra való igény 
kialakítása, megalapozása

• egyértelmű szabályok ismertetése, 
betartatása

• szabálytudat erősítése

• együttműködés

• tér- térközök egyértelmű kijelölése

• időkeretek pontos betartása

• társas kapcsolatok erősítése



Kiemelt szempontok a foglalkozások során:

 minél több érzékszervre hatás, hármas asszociáció

 fokozatosság elve, hierarchia szerinti haladás

 változatos gyakoroltatás

 motiváció fokozása

 másodlagos tünetek enyhítése



A fejlesztés során használt eszközök:

 takarók, szőnyegek, labdák, hálók, gördeszkák, babzsákok, karikák, pálcák, csomagolópapírok, padok, „ejtőernyő”, mozgáshelyzetet

bemutató kártyák, alagút/henger…

 trampoline



A kettős vezetésű terápiás

munka, a pedagógus-pedagógus

együttműködés egyik

leghatékonyabb és

legintenzívebb színtere.



A foglalkozások várható hatása:

 beindítja a megkésett beszédfejlődést

 beindítja a rajzkészség fejlődését óvodásoknál

 segíti a logopédiai munkát a beszédhangok 

automatizálódását, beépülését

 a féltekei dominancia helyes megválasztása esetében

igen erősen javítja az anyanyelvi készséget dominancia-

problémás gyerekeknél

 mindig javítja a mozgáskoordinációt

 iskolaérettség megalapozása.



Igény szerint lehetőséget biztosítunk:

 mozgásfoglalkozások megtekintéséhez

 a mozgásterápiák jelentőségéről, hatásairól, alkalmazott

mozgásterápiákról előadás, videofelvételek megtekintése

 mozgásfoglalkozás megtekintése + előadás, konzultáció



Köszönöm a figyelmet!


