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Bevezetés 

A mozgásfejlődés a gyermek fejlődésének egyik kitüntetett területe. Az utóbbi évek kutatási eredményei 

alapján egyre inkább bizonyított, hogy a mozgásfejlődés alakulása befolyással bír más (pl. a kognitív) 

funkciók fejlődésének alakulására. A mozgás önmagában is fontos tevékenység a koragyermekkorban, 

és más tevékenységek megalapozója, kísérője is, így kiemelt figyelmet érdemel. A téma fontossága 

ellenére meglepően kevés szakirodalom foglalkozik önmagában a koragyermekkori mozgásfejlődéssel 

és a környezetnek ebben való szerepével, a fejlődés támogatásának lehetőségeivel. A tananyag első 

része a mozgásfejlődés főbb állomásainak és mozgásfejlődés támogatása helyes módjainak részletes 

bemutatásával, az atipikus fejlődés jellemzőinek ismertetésével nyújt segítséget a szakembereknek és 

a szülőknek a kisgyermek mozgásfejlődéséhez való viszonyulás alakításához. 

A tananyag másik fő fejezete a környezettudatosság alapjainak megismeréséhez, a kisgyermek és a 

környezete közötti ideális viszony megalapozásához nyújt segítséget.  

A tananyag nem csupán a szakemberképzés és továbbképzés hallgatóinak, hanem a 

kisgyermeknevelés iránt érdeklődő szülőknek is hasznos olvasmány lehet. 
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1. A csecsemő és a kisgyermek mozgásfejlődése 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalás 

A kisgyermek a környezetével állandó kapcsolatban áll, fejlődését személyi és tárgyi 

feltételek rendszere és kölcsönhatása határozza meg. 

A mozgás fejlesztésére irányuló program akkor éri el célját, ha: 

- a kisgyermekek edzettek lesznek; 

- mozgásuk egyre harmonikusabb, összerendezettebb; 

- szívesen tartózkodnak és tevékenykednek a szabadban; 

- mindezt környezetükre figyelemmel teszik. 

 

A bölcsődés kor az örökmozgó életmód időszaka egy gyermek életében. A bölcsődés 

korú gyermekek számára a mozgás belső igény, amit felszabadultan, jókedvűen, 

örömmel végeznek. Mozgásigényük más és más, de a mindennapi mozgás 

nélkülözhetetlen számukra. Vannak, akiket jobban kell ösztönözni, de a gyermekek 

többsége ebben a korban magától is keresi a mozgás minden formáját.  

 

A szülők és a kisgyermeknevelők feladata elsősorban az, hogy megteremtsék a 

lehetőséget a mozgásra, hagyják kibontakozni a gyermekben rejlő aktivitást, és 

szükség esetén bátorítsák őket. Mindez elsőrendű fontosságú a gyermek egészséges 

fejlődésének szempontjából, mivel a mozgásszegény életmód számos fizikai probléma 

kialakulásához vezet, és hátráltatja az idegrendszer megfelelő fejlődését is. 

 

A világ észlelés és mozgás általi felderítése lényeges eszköze a környezetről szerzett 

tudás gyarapodásának és a fölötte gyakorolt kontrollnak. A mozgás fejlődésében 

egyéni eltérések figyelhetők meg, amik a genetikai adottságokkal és a környezeti 

hatásokkal magyarázhatók. Ezért is fontos, hogy minden gyermek fejlődését saját 

magához viszonyítsuk. 

A nagymozgások fejlődése 3 éves korig hat egymástól jól elkülöníthető szakaszra 

bontható, ahol jellemző az elsajátított mozgásforma.  

 

Cél 

A csecsemő és a kisgyermek mozgásfejlődésének, a mozgásnak az egyéb funkciók 

fejlődésében betöltött szerepének megismerése. 

 

Kulcsszavak 

fiziológiás mozgásfejlődés, genetikai adottság, nagymozgás, finommozgás, 

alaphelyzet, helyzetváltoztatás, helyváltoztatás, újszülöttkori reflex, elemi 

mozgásminta, szem-kéz koordináció 

 

Tanulást segítő kérdések 

Mit értünk fiziológiás mozgásfejlődés alatt? 

Milyen tényezők befolyásolhatják a mozgásfejlődést? 

Milyen egyéni genetikailag meghatározott adottságokat ismer a mozgásfejlődés 

kapcsán? 

Mit nevezünk alaphelyzetnek? Milyen jellegzetes alaphelyzetek vannak? 

Mi a különbség a helyzetváltoztató és a helyváltoztató mozgás között? 

Milyen szakaszokat különíthetünk el a nagymozgások fejlődésében? 

Milyen újszülött kori reflexeket tud felsorolni? 

A gyermekek többsége mikor tanul meg hasra fordulni, ülni, állni, járni? 

 

 

 

Ajánlott irodalom 

Michael Cole és Sheila R. Cole (2006): Fejlődéslélektan. OSIRIS Kiadó, 

Budapest,194−241. 

Farmosi István (2011): Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 

Dr. Pikler Emmi (1972, szerk.): Az egészséges csecsemő és gyermek fejődése és 

gondozása. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 76-155. 



 

8 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mozgás az ember életben maradásának feltétele. Szükséges az egészséges életmódhoz, hogy az 

izmok működjenek, a csontrendszer ép legyen, a végtagok mozogjanak és az ember ülni, állni, járni, 

szaladni tudjon. 

Az újszülött kiszolgáltatott környezetének, a felnőtt gondoskodására van utalva, nem tud nélküle enni, 

inni, helyzetet és helyet változtatni sem, a sokrétű és összetett fejlődése során lesz képes önállóan 

étkezni, mozogni, és felfedezni az őt körülvevő világot. 

A mozgásfejlődés az emberi fejlődés egyik részterülete. Az első három életévben kitüntetett szerepe 

van, mivel jelentőséggel bír a gyermek megismerési folyamatainak fejlődésében, szükséges a külvilág 

felfedezéséhez, az abban való tájékozódáshoz. 

Az újszülött úgy jön a világra, hogy alapvetően kíváncsi a környezetére, belső indíttatásból szeretné azt 

megismerni, vagyis alapvetően rendelkezik egy tanulási képességgel, egy genetikailag kódolt fejlődési 

ütemmel. A fejlődés maga azonban egy rendkívül összetett folyamat, ahol a részterületek – úgy, mint 

nagymozgások, finommozgások, észlelés-érzékelés, gondolkodás, nyelv, stb. – egymással szoros 

összefüggésben fejlődnek. A mozgásfejlődése azonban főleg csecsemőkorban mintegy előfeltétele a 

megismerő tevékenységek fejlődésének ugyanis ahhoz, hogy saját tapasztalatai alapján megismerje az 

őt körülvevő világot, először helyzetet, majd helyet kell tudni benne változtatnia, a tárgyakat meg kell 

tudni fognia, és a szemhez közelíteni, vagy távolítani.  

A fejlődést, mint változások sorát jellemezhetjük legáltalánosabban, ami minden esetben minőségi 

változást jelent. Például a kúszni tudó csecsemő „négykéztérdre” emelkedik, ami egy összetettebb 

mozgásforma, így a fejlődése következő állomására jutott.  

Hosszú út vezet addig, amíg a hátán fekvő, összerendezetlen végtagmozgást végző újszülöttből 

önállóan, harmonikusan járni tudó kisgyermek lesz. Az ehhez szükséges másfél- két év alatt a 

csontrendszernek és az ízületeknek teherbíróvá kell válniuk, az izmoknak fokozatosan kell 

megerősödniük, és az idegpályák összeköttetéseinek működésbe lépniük ahhoz, hogy a genetikailag 

kódolt mozgásfejlődés végbemehessen.  

 

A csecsemő mozgásfejlődése során elsajátítja a testtartás különböző formáit, képes lesz 

helyzetet és helyet változtatni, megtanul ülni, állni, járni (Pikler, 1972). 

A mozgásfejlődés magában foglalja az ember sokrétű mozgásformáinak és mozgáskészségeinek 

egyéni fejlődését. A mozgásformák a következők lehetnek: 

 

Ajánlott irodalom 

Michael Cole és Sheila R. Cole (2006): Fejlődéslélektan. OSIRIS Kiadó, Budapest, 

194-241. 

Farmosi István (2011): Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 

Dr. Pikler Emmi (1972, szerk): Az egészséges csecsemő és gyermek fejlődése és 

gondozása. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 76-155. 

Dr. Darvay Sarolta (2012, szerk): Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése 

és gondozása. Líceum Kiadó, Eger, 85-132. 
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- kúszás; 

- mászás; 

- járás; 

- futás; 

- ugrás; 

- dobás; stb. 

A mozgásfejlődés része az egyénre jellemző kondicionális képességek kialakulása, ezek:  

- erő; 

- gyorsaság; 

- állóképesség; 

- ízületi mozgékonyság, rugalmasság. 

 

Fontos eleme továbbá a koordinációs képességek megfelelő alakulása. Ilyen 

- a téri tájékozódás; 

- a ritmus; 

- az egyensúlyozó képesség, stb. 

 

 

1.1 Egyéni eltérések a mozgásfejlődésben 

 

Minden egészséges csecsemő genetikailag kódoltan képes a fiziológiás mozgásfejlődésre, ha 

környezeti hatások és esetleges betegségek nem játszanak ellentétes szerepet, akkor mindannyian 

végigjárják a mozgásfejlődés főbb állomásait, megtanulnak kúszni, mászni, ülni, állni, járni.  

A fiziológiás mozgásfejlődés során a gyermek belső indíttatásból, önállóan, a saját fejlődése 

ütemében sajátítja el a különböző alaphelyzeteket, mozgásformákat. A felnőtt semmilyen módon 

nem avatkozik bele, nem helyezi a gyermeket olyan testtartásba, helyzetbe, amit még magától 

nem képes felvenni (Majoros, 2012). 

 

Ha megnézünk több egy év körüli gyermeket, azt tapasztaljuk, hogy jelentős eltérések lehetnek közöttük 

abban, hogy ki milyen mozgásformákat sajátított el. Van olyan csecsemő, aki még ilyenkor is hason 

fekve szeret inkább játszani, és ha meg akar szerezni egy játékot, akkor villámgyorsan érte mászik. Van 

olyan gyermek, aki már biztosan ül szabadon és legtöbbször már így is játszik, sőt, már fel is tud állni, 

és próbálkozik a járással. De olyan is akad, aki ugyan már szabadon, egyenes háttal ül, de még nem 

tud felállni, és esetleg nem is igen próbálkozik vele. Különbség mutatkozik abban, hogy milyen 

életkorban hogyan mozognak, milyen módon és sorrendben gyakorolják és sajátítják el a különböző 

fejlődési fokozatokat vagy, hogy egyáltalán végigjárnak-e minden fokozatot esetleg kihagynak belőle 

egyet. 

Fontos azonban, hogy bárhol is tart a gyermek mozgásfejlődésében, ha egészséges, biztonságban érzi 

magát, elegendő hely áll rendelkezésére a mozgáshoz, akkor hihetetlen kitartással, örömmel és 

élvezettel mozog.  
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A csecsemőkori mozgásfejlődésre jellemző, hogy a csecsemő olyan átmeneti helyzetekben pihen és 

játszik, oly módon változtat helyzetet és később helyet, ami a járás megtanulása után már nem 

szokásos. 

 
Forrás: pixabay.com 

 

Befolyásolhatja a mozgás fejlődését a csecsemő genetikai adottsága és a környezet körülményei, 

mindez akár több hónapos eltéréshez is vezethet a gyermekek között. 

 

Genetikai adottságok: (Farmosi, 2011) 

Több ikerkutatás és tanulmány foglalkozott a mozgás genetikai determináltságával. Bebizonyosodott, 

hogy az ikrek motoros fejlődése a korai életszakaszban igen nagyfokú egyezést mutatott (Gessel, 1954, 

id: Farmosi, 2011). Két korai tanulmány rámutatott, hogy az ikrek (akár egy-, vagy kétpetéjűek) közel 

azonos időben ültek fel, azonban a járás már ettől eltérően alakult (Bossik, 1935;Verschuer, 1927, id: 

Farmosi, 2011). Az egypetéjű ikrek közel azonos időben jártak, míg a kétpetéjű ikrek már nagyobb 

időbeli szóródást mutattak, ami bizonyítja a genetikai befolyásoltságot a mozgásfejlődés terén is. 

- Az izomtónus: a hypotóniás (alacsony izomtónusú, laza, petyhüdt izomzatú) csecsemők 

általában lassabban fejlődnek, mint a feszes izomzatúak. A hypotóniás babák kevesebbet 

mozognak, hamarabb kifáradnak, míg a normál izomtónusú babák kedvvel mozognak, kevésbé 

fáradékonyak. Ha túlságosan feszes az izom (merev, kemény és rugalmatlan), akkor szintén 

kevésbé mozog a baba, mert az izomműködése olyan, mintha folyamatos ellenállásban lenne. 

- A mozgásgyorsaságot és a dinamikusságot leginkább a genetikai adottság befolyásolja. 

- Az ízületek lazasága, az állóképesség és az izomerő is a genetikai adottságoktól függ, 

alakulásukra azonban a környezet is jelentős befolyással bír. Hiszen hiába egy jó genetikai 

adottság, ha a gyermeknek nincs elegendő mozgástere, vagy nem megfelelően van táplálva, a 

fejlődés alakulása elmaradhat a potenciális adottságoktól. 

- A csecsemő testalkata szintén befolyásolja fejlődését: a sovány, de izmos csecsemők általában 

gyorsabban fejlődnek, mint nagytestű, kissé kövérkés társaik. 
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Környezeti hatások: 

A genetikai adottságokat úgy kell felfogni, mint egy lehetőséget, a mozgásfejlődés előfeltételét. A 

környezeti hatásoktól függ, hogy a gyermek miként tud élni ezekkel a lehetőségekkel. Ha szoros pólyába 

van tartva, akkor mozgása korlátozott, ha nincs elég helye a mozgásra, akkor nem tud kúszni, mászni, 

mert pl. ha az idő nagy részében járókában tartózkodik, csak függőleges irányba tud elmozdulni, vagyis 

hamarabb fog felülni, felállni.  

Léteznek kultúrák, ahol a csecsemőt az első fél évében szorosan pólyában tartják, de a 

mozgásfejlődésben rejlő önkorrekciónak köszönhetően, ezek a gyermekek is megtanulnak járni, amint 

lehetőségük lesz a korlátok nélküli mozgásra. A különbség abban nyilvánul meg, hogy 

mozgásfejlődésük időben eltolódik a szabad mozgást biztosító nevelői környezetben élő társaikhoz 

képest. 

 

A mozgatórendszer fejlődésének legfontosabb hajtóereje maga a mozgás, ami egyszerre hat a csont-, 

az izomrendszerre és hozzájárul összehangolt működésükhöz. 

A három éven aluli gyermek életében kitüntetett szerepe van a mozgásnak. Élvezettel tanul meg 

mászni, felülni, a legkülönbözőbb dolgokra felmászni, lépeget a lépcsőfokon, vagy egyensúlyoz a 

homokozó szélén. Persze mindezt csak akkor, ha lehetőséget biztosítunk számára. A lehetőségek 

különbözőségében is gyökerezhetnek a mozgásfejlődésben megmutatkozó eltérések. 

 

1.2 A nagymozgások, valamint a finommozgások fejlődése 

 

A csecsemő és kisgyermek mozgásfejlődését – a könnyebb tárgyalhatóság érdekében – érdemes két 

területre bontani. (1) A teljes testtel végzett mozgásokra, melyek segítségével testhelyzetet és helyet 

tud a gyermek változtatni, az ún. nagymozgásokra. (2) A test apró részeinek mozgását magában foglaló 

finommozgásokra. Ezalatt elsősorban a csecsemő kézzel végzett apró mozdulatait, az ujjak mozgását 

értjük, de ide tartozik például a szem és a száj koordinált mozgása is. 

 

1.2.1 Fogalmi meghatározások 

 

Ha a gyermek mozgását jellemezni szeretnénk, le kell írnunk, hogy milyen az alaphelyzete, milyen 

módon változtatja helyzetét és helyét. 

„Alaphelyzetnek nevezzük azt a stabil, egyensúlyi helyzetet, amelyben a csecsemő biztonságban érzi 

magát, és ahonnan mozgásait indítja” (Majoros, 2012, 89.). 

Az alaphelyzetek leírásához az alábbi részleteket kell megfigyelni: 

1. A törzs helyzete az alaphoz (kiságy matraca, hempergő alja, szőnyeg) viszonyítva (vízszintes, 

ferde, függőleges) 
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A legelső alaphelyzet a háton fekvés: ahol a törzs vízszintesen, az alappal párhuzamosan helyezkedik 

el. A fejlődés folyamán fokozatosan elemelkedik az alaptól, és a vízszintes helyzetből mindjobban 

megközelíti a függőlegest, míg végül függőlegesben is biztonságban érzi, és meg is tartja magát. 

 

2. A törzs mely része nyugszik az alapon (egész háta, oldala, ülepe) 

Háton fekve a törzs teljes hosszában és szélességében is az alapon nyugszik. Ahogy elkezd forogni, 

mind kisebb felületen érintkezik az alappal, majd az üléssel ez tovább csökken, az állással pedig 

megszűnik. 

 

3. A végtagoknak mekkora szerepük van az egyensúly megtartásában (tenyerére támaszkodik, 

lábfejével kitámaszt) 

A háton fekvő helyzetet leszámítva, a végtagok mindig részt vesznek az egyensúly megtartásában. 

 

4. A testtartás harmóniája, szépsége, gazdagsága 

Nehéz meghatározni, hogy egy testtartás miért harmonikus, miért szép. A feltűnő eltéréseket, a 

testtartás diszharmóniáját könnyebb meghatározni. Ilyen lehet a görcsös, merev tartás, vagy ha az 

egyensúlyi helyzet csak megerőltető izomfeszítéssel tartható meg. 

 

Jellegzetes alaphelyzetek: 

- háton fekvés; 

- oldalon fekvés; 

- hason fekvés; 

- oldalon könyöklés; 

- félig ülés, ülés; 

- „négykéztérd” helyzet, „négykéztalp” helyzet; 

- térdelés kapaszkodva, térdelés kapaszkodás nélkül; 

- guggolás; 

- állás kapaszkodva, állás szabadon. 

 

A csecsemő fejlődése közben folyamatosan sajátítja el és variálja az alaphelyzeteket. Sosem 

mozdulatlan egyik alaphelyzetben sem, mert végtagjai, feje és törzse közben mozog, az apró korrigáló 

mozgásokkal éri el, hogy jó egyensúlyi helyzetét különösebb erőfeszítés, görcsös izomtevékenység 

nélkül is megtartsa és közben játszani is tudjon. 

 

„Helyzetváltoztató mozgásoknak nevezzük azokat a mozgásformákat, amelyek segítségével a 

csecsemő vagy kisgyermek az egyik stabil alaphelyzetből egy másik stabil alaphelyzetbe kerül” 

(Majoros, 2012, 89.). 

Megfigyelésüknél, leírásuknál mindig a két alaphelyzetet kell megnevezni, azt figyelni, hogy honnan 

hová jutott a csecsemő, és hogyan keresi meg az új helyzetet. A genetikailag kódolt mozgásfejlődés 

hajtja a gyermeket a különböző helyzetek, mozgásformák változtatása felé. Sokszor a csecsemő azért 
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változtatja helyzetét, mert elfáradt, és pihenésképpen egyszerűbb, kevesebb egyensúlyozást igénylő 

testhelyzetet választ pl. már ülni tudó csecsemő háton fekvésbe visszaereszkedve folytatja megkezdett 

játékát. 

Jellegzetes helyzetváltoztató mozgások: 

- hátáról az oldalára fordul, oldaláról a hátára fordul; 

- oldaláról a hasára fordul, hasáról oldalára fordul; 

- hátáról a hasára fordul (egy mozdulattal, gördülékenyen teszi mindezt), hasáról visszafordul a 

hátára); 

- hasáról „négykéztérdre” emelkedik, „négykéztérdről” vissza a hasára; 

- „négykéztérd” helyzetből sarkai közé ül vagy feltérdel; 

- oldalán fekvésből felkönyököl, majd félig ül, félig ülésből visszafekszik az oldalára, hasára, vagy 

hátára; 

- térdelésből kapaszkodva feláll, majd visszaereszkedik térdelésbe; 

- állásból leguggol, guggolásból szabadon feláll. 

 

1. ábra. Hátról oldalra, majd visszafordul 

(Pikler, 1972, 90. o. 68a-d ábra) 

 

„Helyváltoztató mozgásnak nevezzük azokat a mozgásformákat, melyek segítségével a csecsemő 

vagy kisgyermek a vízszintes térben eltávolodik eredeti alaphelyzetétől” (Majoros, 2012, 89.). 

Kezdetben egyszerű, véletlenszerű helyváltoztatás jellemzi a csecsemőt. Ilyen lehet pl.: a kiságy 

közepén fekvő csecsemő a sarka apró lökései révén kis idő múlva az ágy rácsáig eljut.  

A mozgás fejlődése során először kis távolságokra jutnak el, majd az egyre bonyolultabb és 

összetettebb mozgások elsajátítása révén már nagy területet „járnak be”, gondoljunk csak a kúszás, 

mászás idejére. 

Jellegzetes helyváltoztató mozgások: 

- háton csúszás a fej irányába; 

- elfordulás háton függőleges tengely körül; 

- elfordulás hason függőleges tengely körül; 

- hempergés: a begyakorolt hasra és visszafordulást követően; 

- gurulás: egy irányba haladva hasra és visszafordul, majd újra hasra és visszafordul; 

- kúszás: alkarján támaszkodva húzza, míg lábfejével és térdével tolja magát előre (kúszni 

azonban többféle módon is szoktak a gyermekek, van, aki pl. a fenekén húzza magát és így 

változtat helyet); 

- mászás: „négykéztérden” halad előre, de előfordul, hogy „négykéztalpon” mászik előre; 
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- járás: általában kapaszkodva lépegetéssel kezdődik, majd az egyensúly további fejlődése révén 

alakul ki a szabadon járás. 

 
   „négykéztérd” helyzet  „négykéztalp” helyzet 

A mászáshoz és a járáshoz fejlettebb idegrendszeri érettség és összehangolt izomműködés szükséges, 

mivel egyszerre mozog az egyik kar és az ellenkező oldali láb, különben az egyensúly nincs meg, a 

mozgás nem harmonikus. 

 

1.2.2 A mozgásfejlődés menete 

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

1. szakasz: Az újszülött motoros fejlettsége (születéstől 10 nap) 

 

Az újszülött motorikusan igen fejletlen, nincsenek genetikailag bekódolt olyan veleszületett 

mozgásformái, – ellentétben az állatvilág nagyon sok újszülöttjével – amelyek segítségével változtatni 

tudná a helyét és helyzetét a környezetében. Teljes mértékben az őt gondozó felnőttre van utalva. 

Megszületését követően az idegrendszerének adaptálódnia kell az új környezeti viszonyokhoz, a testi 

funkcióit a megváltozott külső környezethez kell igazítania.  

 

Az adaptációban és a létfenntartásban segítik őt a veleszületett újszülöttkori reflexei, amik közül 

néhányat az alábbi felsorolás tartalmaz: 

- Táplálkozási és védő reflexek: nyelés, szopás, csuklás, köhögés, tüsszentés, pillacsapás. 

- Markolási reflex: a tenyér megérintésével váltható ki, amikor is az ujjak behajolnak, – a 

hüvelykujj kivételével – és igen erős markolás jön létre. Ha mindkét tenyerén egyszerre váltjuk 
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ki az reflexet, olyan erős az újszülött markolása, hogy ezáltal felemelhető lesz. Ez a reflex kb. 

4 hónapos kor körül kialszik, azonban egy tudatosan irányított fogóreflex megmarad, ami a 

tudatos fogás kialakulásában játszik fontos szerepet. 

- Moro-reflex: olyan egyensúlyi és hanghatásokra adott reflex, amit veszélyként érzékel az 

idegrendszer. Négy-hat hónapos korig váltható ki, a hirtelen hanghatásra, egyensúlyvesztésre 

egy átkaroló, ölelésszerű mozdulattal válaszol. 

- Aszimmetrikus tónusos nyaki reflex: kb. 2-3 hónapos korig van jelen. Ha a hátán fekvő 

csecsemő fejét egyik irányba elfordítjuk, az azonos oldali karon és lábon nyújtás, míg az 

ellentétes oldalon hajlítás figyelhető meg ("vívóállás"). A későbbi kúszás-mászás és a szem-

kéz koordináció szempontjából fontos reflexről beszélünk. 

- Szimmetrikus tónusos nyaki reflex: Ha a csecsemőt ülő helyzetben, hátul a nyakától megfelelő 

távolságban megérintjük, akkor az ugyanazon oldali végtagjait behajlítja. Hozzávetőlegesen 3 

hónapos korig kiváltható reflex. 

Ebben az időszakban kiválthatók, bizonyos helyzetbe hozva a babákat, az ún. elemi mozgásminták 

is, amelyek a reflexektől eltérően nem egyetlen mozdulatból, hanem folyamatosan ismétlődő 

mozgássorból állnak. Ezek sem akaratlagosan kiváltott mozgások, hanem a külső ingerre adott 

automatikus mozgássorok, amelyekben már megjelennek a nagymozgások bizonyos elemei. Ilyen 

például az elemi kúszás: egy lejtőn hasra fektetett csecsemő talpát megtámasztva váltható ki az inger. 

Elemi járáskor a függőleges helyzetbe emelt csecsemőnél, ha talpa szilárd felületen támaszkodik, a 

testsúly előre helyezésével kiváltható a lépegető mozgás. 

Az újszülött mozgása ébrenlétében szinte kizárólag a karok rendezetlen mozgásaiból és a lábak 

rúgkapáló mozgásából áll. Ezek az irányítatlan tömegmozgások mindkét testfélre kiterjednek és a nagy 

ízületekben mennek végbe. A központi idegrendszer érésével, fokozatosan megjelennek az akaratlagos 

mozgásformák. 

 

2. szakasz: A hasra fordulást megelőző időszak (újszülött kortól 5-7 hónapig) 

 

Alaphelyzetek: háton fekvés, oldalon fekvés; 

Helyzetváltoztatási módok: hátról oldalra és visszafordulás; 

Helyváltoztatási módok: háton fekve, feje irányában a sarkaival véletlenszerűen ellöki magát, így 

véletlenszerűen elcsúszik abba az irányba. 

A hátán fekvő újszülött még nem tud helyzetén változtatni, így ebben a testtartásban alszik, pihen és 

ébren is ebben mozog. Az újszülött jellegzetes tartása, hogy két karját a feje mellett könyökben 

behajlítva, ökölbe zárva tartja, míg lábait csípőben és térdben meghajlítva, összekulcsolt lábfejjel, kissé 

széttárva a hasa felett pihenteti. Számára ez a legkényelmesebb helyzet, ízületeit így terheli meg 

legkevésbé.  
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2. ábra. Az újszülött jellegzetes tartása 

(Pikler, 1972, 103. o. 95. ábra) 

 

Többször megfigyelhető az első hónapokban, hogy törzse és feje kissé elhajlik az egyik oldalra, ezzel 

elfordulva kissé, mintha oldalra fordulna. Ez még nem aktív és tudatos mozgás eredménye, hanem 

henger alakú hátán könnyedén elbillen bármelyik irányba. 

 

A háton fekvő csecsemő végtagjait szabadon mozgatja, hajlítja és nyújtja. Az eleinte összerendezetlen 

mozgások az idő előrehaladtával, a végtagjai és a törzse izomzatának erősödésével, az idegpályák 

aktiválódásával mind inkább rendeződnek és irányítottá válnak. A fejét mind jobban tudja mozgatni és 

tartani, a végtagjait erőteljesebben mozgatni, oldalra nyújtani. Később észreveszi saját mozgó kezét és 

lábát, így saját végtagjaival kezd játszani. Idővel megtanul oldalra fordulni, de az egyensúly 

megtartásához még szükséges, hogy karja és felül lévő lábszára is az alapon legyen. Oldalra fordulva 

könnyebben tudja megfogni a játékot vagy az ágyrácsot, jobban látja, hogy mi történik a környezetében. 

Ha elfárad, rendszerint háton fekve folytatja a játékot és így pihen. 

 

Az időszak vége felé a törzs egyre inkább átbillen a has felé és a fejét is utána tudja fordítani. A 

gyermekek többsége az első pár hasra forduláskor ráfekszik karjára, és azt egy ideig nem is tudja 

kihúzni maga alól. Amikor a fejét is át tudja fordítani és a kezét is ki tudja húzni maga alól, akkortól 

beszélünk arról, hogy hasra fordult. Kitartó gyakorlás és sok próbálkozás előzi meg a hasra fordulást. 

A csecsemők többsége hat hónapos kora körül tanul meg hasra fordulni. 

 

A finommozgások körében az újszülött − a kezdeti néhány pillanatnyi időtartamot egyre hosszabbítva 

− követi tekintetével a mozgó tárgyakat, melyek felkeltik az érdeklődését. 6-8 hetes korában már 

gyakran és jól láthatóan követi a tárgyakat, hívó hangra az édesanyja vagy gondozója felé fordul, 

ébrenléte során gyakran pillant a látóterébe kerülő öklére. Később már keresi is az öklét, megtanulja a 

szeme elé vinni, ott tartani és úgy nézni. 2-3 hónapos korában a kisgyermek már nemcsak 

véletlenszerűen és nemcsak az egyik kezét, hanem mindkettőt figyeli egyszerre, vagy felváltva.  

A csecsemő fogóreflexe körülbelül 2-3 hetesen tűnik el, ezt lassan felváltja az akaratlagos fogás. A 

tárgyak megragadására az 5. hónap környékén válik képessé, de ez még a tenyér összezárásával 

történik. A hüvelyk- és mutatóujjal való fogás 7. hónap környékén figyelhető meg. 
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A kezével való ismerkedés során fokozatosan megtanulja az ujjak és a kézfej mozgásának irányítását, 

3-4 hónapos korában már ujjait egyenként nyitogatja, egyik kezével a másikat markolja, kézfejét 

forgatja, és közben nézi, hangokkal, gesztusokkal reagál rá.  

A 4. hónap végére a kisgyermek célbiztosan nyúl az előre kiszemelt tárgy felé, és azt akár egyetlen 

mozdulattal el is éri (Pikler, 1972). Ebben a korban megérinti, megfogja és megtartja, majd megpróbálja 

ütögetni a kezében tartott játékot. A tárgyak fogása először teljes marokkal, később akár ujjakkal is 

megtörténik. A fejlődési folyamatnak fontos állomása a hüvelykujj szembefordítása a többi ujjal.  

A kisgyermeknek nem csak fogni, hanem elengedni is meg kell tanulnia. A 3-4 hónapos csecsemő 

sokszor nehézségekkel küzd, zavarában esetleg sírva is fakad, míg elengedi a kezében lévő tárgyat, 

vagy akár a kiságy rácsát. 

A kisgyermek ebben a korban gyakran szájához viszi a játékot, hiszen a tárgyak anyagáról, 

hőmérsékletéről, ízéről és formájáról is tud így tapasztalatot szerezni. A tárgyak szájba vétele során 

rendszerint gyakori ismételgetéssel, különböző helyeken történő nyalogatással, rágcsálással, 

nézegetéssel, majd ismételt szájba vétellel történik a tanulási folyamat. 

 

3. szakasz: A „hason élés” időszaka (6-7 hónaptól 9-10 hónapig) 

 

Alaphelyzetek: háton fekvés, oldalon fekvés, hason fekvés, 

Helyzetváltoztatási módok: hátról oldalra és visszafordulás, hátról hasra és visszafordulás, hasról 

oldalra és visszafordulás 

Helyváltoztatási módok: hempergés, gurulás, kúszás 

 

A hasról hátra fordulás mozgássora 

 

A hasra fordulást követően a gyermekek eleinte még többször és hosszabb ideig vannak háton, mint 

hason. Általában még háton fekve alszanak.  

 

A hasra fordulást követően a visszafordulás mozdulata nem rögtön alakul ki, mint az oldalra fordulás 

esetében. Ha már megtanulta a karját kihúzni maga alól, a visszafordulás mozdulatsora nehéz, hiszen 

ahhoz újra le kell feküdnie, el kell magát engednie és a törzse hossztengelye körül megfordulnia. Ez 
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csak többszöri próbálkozást követően, általában egy-két hét után sikerül. Épp ezért eleinte a segítségre 

szoruló, nyugtalan gyermeket vissza kell fordítani. 

Attól kezdődően beszélünk „hason élésről”, amikortól a gyermek könnyedén fordul a hasára és 

vissza, és aktív ébrenléti idejének nagy részét a hasán tölti (Pikler, 1972). 

 

 

Hason fekvő csecsemő alkarjára támaszkodik 

 

Eleinte erőlködve emeli el vállát és fejét az alaptól, majd izmai (kar, nyak, hát) fokozatos erősödésével 

mind hosszabb ideig tud ebben a testhelyzetben tartózkodni. Később a fejét egyre magasabbra emelve, 

már nem csak alkaron tud támaszkodni, hanem felsőtestét kinyomva, nyújtott karral, tenyéren is. 

 

 

Hason fekve nyújtott karral, tenyéren támaszkodik az alapra  

 

Ha már izmai kellően megerősödtek, sokféle tevékenységet képes végezni ebben a helyzetben. Játék 

után nyúl, egyik kezével támaszkodik, a másikkal játszik, tenyerével oldal irányba lépked. Képesek 

ilyenkor 180 fokban is elfordulni a kezükkel lépegetve, egy-egy kiszemelt játék elérése érdekében, vagy 

csak a mozgás öröméért. Ekkor már sok gyermek szívesen el is alszik hason, de van, aki ekkor is a 

hátán alszik, vagy éppen felváltva hol így, hol úgy. 

 

Helyváltoztatásra irányuló mozgásuk színesedik. Eleinte a hempergés az, amivel helyét változtatja, 

vagyis folyamatosan hasra és visszafordul, csak mindig ellentétes irányba. Később megtanul egy 

irányba fordulni, azaz gurulni, amivel már sokkal hatékonyabb a helyváltoztatása, egyre nagyobb teret 

képes „bejárni”. A guruláshoz már komoly idegrendszeri érettség szükséges, az emlékezet bizonyos 

szintű fejlettségével társulva, hiszen a mozgás közben vannak olyan pillanatok, amikor a vágyott 

játéknak háttal van. Nem látva a tárgyat is emlékezik arra, hogy annak elérése a cél. 

A kúszás a következő helyváltoztatási mód, amit a csecsemő megtanul. A hasán mozgékony csecsemő 

– miközben valamit nagyon el akar érni – lábára, térdére kezd támaszkodni és nyújtózik érte, lábával 

kicsit lökve magán. Eleinte hátrafelé mozdul, de gyakorlások révén sikerül előre haladnia. A kúszás 
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során a has és a mellkas egy része az alapon van, egyik, vagy mindkét kezével húzza magát a gyermek, 

és egyik, vagy felváltva mindkét lábával tolja magát előre.  

 

 

3. ábra. A kúszás mozgássora 

(Pikler, 1972, 96. o. 81a-c ábra) 

 

 

Mozgásában először több az erőlködés, mint a haladás, azonban a sok-sok gyakorlás és próbálkozás 

következtében csontozata, ízületei, izmai mind erősebbek lesznek. 

A hason végzett mozgásoknak köszönhetően, a legintenzívebb gyógytornának megfelelően erősíti a 

törzs és különösen a hátizmait, ezzel készítve elő testét a következő fejlődési fokozatra, a függőlegesbe 

emelkedésre. 

Ilyenkor minden egészséges csecsemő háta egyenessé válik, fej- és nyaktartása szimmetrikus lesz, ha 

volt aszimmetriája, azt most „kimozogja” magából. 

 

A finommozgás fejlődése 

A tárgyak elengedése ugyanolyan fontos fejlődési szakasz, mint azok megfogása. Ez jóval később 

jelenik meg, hiszen az izmok tudatos megfékezése és az elengedés pontos időzítése nagyobb 

nehézséget jelent. A legtöbb kisgyermeknek kilenc hónapos korában az a mozdulata, mellyel 

megragadja és elengedi a tárgyat, már integrált és automatikus. A környezetének ilyenkor kell elkezdeni 

a helyiségeket „bababiztossá” tenni, mert a gyermek kitartóan és fáradhatatlanul ügyködik a tárgyak 

megszerzésén. 

A 6-7 hónapos kisgyermek gyakran forgatja és mozgatja, − sokszor két kézzel egyszerre − a kezében 

lévő tárgyakat, egyik kezéből a másikba átteszi és visszarakja azokat. Az egy kézben tartott játékot úgy 

forgatja, hogy annak látószöge mindig változzon. A két kézzel történő forgatás már egy összetett, 

bonyolultabb mozgáskoordinációt igénylő tevékenység, ilyenkor a kisgyermek – úgy, hogy közben 

mindkét kezét a tárgyon tartja, − hol egyik, hol pedig másik kezének a helyét változtatja a tárgyon. 

Gyakorivá válik a játékok, tárgyak egyik kézből a másikba történő áttétele, majd visszaadása, közben a 

tárgyat és az azt fogó kezét nézve. 

Amikor a kisgyermek már oldalán és hason fekve játszik, nem kizárólag a kezében tartva ismerkedik a 

tárgyakkal, hanem a fekvésre szolgáló felületen is bökdösi, csúsztatgatja, lökdösi őket. Az előtte fekvő 

tárgyat erősen fogja, ide-oda mozgatja, esetleg arrébb csúsztatja, később elengedi, lök rajta egyet és 

figyeli, hogy mozog, hova gurul. 
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4. szakasz: Az alapról való felemelkedés időszaka (8-9 hónaptól 10-11 hónapig) 

 

Alaphelyzetek: háton fekvés, hason fekvés, oldalon könyöklés, félig ülés, „négykéztérden” tartózkodás, 

térdelés. 

Helyzetváltoztatási módok: hasra és visszafordulás, felkönyöklés oldalán, félig felülés majd 

visszaereszkedés, „négykéztérdre” emelkedés és visszaereszkedés, feltérdelés és leereszkedés. 

Helyváltoztatási módok: kúszás, új mozgásként a mászás, lehet a térden járás (nem minden 

gyermeknél). 

 
A felemelkedés állomásai 

 

Ekkor már teljes biztonsággal játszanak a hasukon fekve a csecsemők, miközben törzsük, kezük és 

lábuk egyre mozgékonyabbá válik, újabb és újabb mozgásformákkal próbálkoznak. Felsőtestük egyre 

inkább elemelkedik az alaptól, mind nagyobb szöget bezárva, és megkezdődik a függőleges helyzetbe 

való felemelkedés.  

 

A függőlegesbe való emelkedés gyermektől függően, többféle módon is történhet. 

Van gyermek, aki az oldalfekvésből kiindulva az alkartámaszból feltolja magát a tenyerére, ezzel 

mindinkább függőleges helyzetbe kerül. Testsúlya ilyenkor már a medencéjén és a combjain van, ez 

egyfajta félig ülő helyzet. Amikor már nincs szüksége a tenyerén való megtámaszkodásra, a mozgássor 

begyakorlásának végén, akkortól tud szabadon ülni a gyermek. Az elmondva egyszerű mozdulatok 

gyakorlása több hétbe is beletelik, az izmoknak és az ízületeknek erősödniük kell ahhoz, hogy végül 

eldőlés nélkül, stabilan tudjon ülni a gyermek. Eleinte még pihenésképpen sokszor visszatér akár 

oldalfekvésbe, akár hason, vagy háton fekvésbe, majd újra kezdi az elemelkedés mozgássorát. A 

fáradhatatlan gyakorlásnak köszönhető, hogy a magától ülni tanuló gyermek fog tudni igazán stabilan, 

az egyensúlyi helyzetet könnyedén felvéve, egyenes háttal, anatómiailag megfelelő tartással szabadon 

ülni. 

Legtöbb esetben a csecsemők 8-9 hónapos korukra tanulnak meg szabadon ülni. 
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4. ábra. Egyenesen ül, összetett nyújtott lábbal  5. ábra. Egyenesen ül, terpesztett lábbal 

(Pikler, 1972, 84. o. 40-41. ábra) 

 

Van gyermek, aki az alaptól való elemelkedés más formáját választja. A hason biztosan fekvő csecsemő 

eleinte csak pillanatokra, majd magát mind hosszabb és hosszabb ideig megtartva, a térdét behúzva 

elemeli törzsét az alaptól, vagyis „négykéztérdre” emelkedik. Az alkarra és térdre támaszkodást 

hamarosan követi a tenyéren és térden támaszkodás, majd ebben a helyzetben előre-hátra ringatja 

magát (népiesen: kutyázik), ezzel erősíti izmait és fejleszti egyensúlyérzékét.  

 

A „négykéztérd” helyzetből is kiindulhat az ülés megtanulása, mégpedig kétféle módon. Az egyik, hogy 

ülepét hátratolva két sarka közé ül, a másik, hogy csípőjét az egyik oldalra billentve, ülepével oldalra ül, 

majd törzsét és karjait felemeli, mivel már nincs szüksége támaszkodásra, és így érkezik meg a 

szabadon ülés állapotába. 

„Négykéztérdből” akár „négykéztalp” helyzetbe is emelkedhet a gyermek, amit azért inkább csak 

kertben, füves terepen használ helyváltoztatásra. 

 

„Négykéztérd” helyzetben ugyan nem tud játszani a gyermek, mégis jelentős állomása ez a 

mozgásfejlődésnek, mivel ebből a helyzetből fog mászni.  

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

A mászás egy sokkal nehezebb, összetettebb mozgásforma, mint az eddig elsajátított kúszás. A karokat 

és lábakat ellentétesen és összehangoltan kell mozgatni ahhoz, hogy ne boruljon fel. Fontos 

mozgásformáról beszélünk, mert az idegpályák összekapcsolódásának időszaka ez, ami későbbi 

tanulási képességek alapját adja meg. Mászva szívesen közlekednek a gyermekek, megfigyelhető, 

hogy amikor már begyakorlott mozgásról beszélhetünk, nagyon gyors helyváltoztatásra képesek általa. 

„Négykéztérd” helyzetből térdelnek fel a gyermekek, amit valamire feltámaszkodva, vagy valamibe 

kapaszkodva tesznek meg. 
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Mivel a térdelés nem túl kényelmes helyzet, csak átmenetileg tartózkodnak és játszanak ebben a 

pozícióban. Viszonylag hamar, ebből a helyzetből először féltalpra, majd talpra húzzák magukat és 

felállnak. Eleinte a kezükkel húzzák fel magukat, később a lábizmokat használva még kapaszkodva, 

később már szabadon állnak fel.  

 

Általában 10-11 hónapos koruk körül állnak fel a csecsemők. 

 

 

6. ábra. Ülésből guggoláson és „négykéztalpon” át szabadon feláll 

(Pikler, 1972, 94-95. oldal, 78a-f ábra) 

 

Mikor rájönnek, hogyan kell felállni, tapasztalható, hogy minden kezük ügyébe kerülő bútor és tárgy 

mellett álló helyzetbe küzdik magukat. Eleinte a felállást követően a visszaereszkedés gondot is 

okozhat, amiben ha sírással jelzi, segíteni is célszerű neki. Gyakorlás útján tanulja meg elereszteni a 

tárgyat, amiben kapaszkodik és biztonságosan visszaereszkedni az alapra. Bármilyen fárasztó is eleinte 

a felállás, hihetetlen örömet és boldogságot okoz a gyermeknek ennek gyakorlása. Felemelkedve 

másképp látja a dolgokat, mintegy kitágul számára a világ, amiben már könnyebben tudja helyét 

változtatni és ezzel felfedezni azt. 

 

A finommozgások alakulása ezen időszak alatt: 

 

8 és 12 hónapos kor között látványosan fejlődik az ujjak finommotoros mozgása. 8 hónaposan a 

csecsemők még nem képesek a hüvelykujjukat a többi ujjal szembefordítani, mikor megfognak egy 

tárgyat, 12 hónaposan már olyan helyzetbe tudják rendezni az ujjaikat, mely megfelel a kiszemelt tárgy 

méretének. 

9 hónapos kor körül egyre gyakoribbá válik, hogy a kisgyermek nem véletlenszerűen ejti el a tárgyakat, 

hanem azt játékként felfogva elengedi, felveszi, újból elejti és felveszi azt. Tovább nehezítve a 

folyamatot, később az elejtést követően odébb is löki, esetleg a rácsos ágyon kívülre teszi, és onnan 

próbálja meg ismét megszerezni, próbára téve ezzel saját ügyességét. 

Ez az az időszak, amikor a kisgyermek finommozgásos tevékenysége változatosabbá válik. Rázogatja, 

lóbálja, kézzel vagy a talajhoz ütögeti a tárgyakat, és megpróbálja azokat más tárgyakhoz támasztani. 

Szintén ebben a korban kezdi finom érintésekkel felfedezni a tárgyak felületét, azok simaságát, vagy 

érdességét, kiálló részeit vagy épp a lyukakat tapogatni. 

Ebben az életszakaszban válik jellegzetes tevékenységgé a „kéttárgyas játékmód” (Pikler, 1972). Egyik 

formája, hogy előbb a két tárgyat a szeme elé helyezve összeérinti őket, majd gyors, ismétlődő 
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mozgással egymáshoz ütögeti azokat, elsősorban rendszerint a valamilyen hangot kiadó tárgyakat. 

Másik, fejlettebb kéttárgyas játékforma, amikor kisebb tárgyakat nagyobb, üreges tárgyba – például 

vödörbe, játékautóba − helyez, majd kiveszi, esetleg kiborítja, és újból belerakja őket. 

 

5. szakasz: A felülést, felállást követő időszak az önálló járásig (10-11 hónaptól 14-16 hónapig) 

 

Alaphelyzetek: háton fekvés, hason fekvés, „négykéztérden” tartózkodás, ülés, állás, guggolás, 

Helyzetváltoztatási módok: hasra és visszafordulás, felülés, leülés, lefekvés, felállás és 

visszaereszkedés, 

Helyváltoztatási módok: kúszás, mászás, kapaszkodva lépegetés, járás,  

 

Hosszú út vezet még a felülést és felállást követően a stabil, egyenes háttal való ülés és a szabadon 

stabilan való felállás, ill. állás elsajátításáig. Ez a 4-5 hónapos időszak nagyon intenzív mozgással, sok-

sok gyakorlással, rengeteg mozgásforma próbálgatásával telik.  

 

Eleinte se az ülés, se az állás nem könnyű, sőt, kimondottan fárasztó számukra, ezért 

visszaereszkednek hasra, vagy néha hátra, és úgy játszanak. Az izmaik a próbálkozásoknak 

köszönhetően egyre erősebbé válnak, a gyakorlások révén mind harmonikusabb és gördülékenyebb 

lesz a mozgássor, ahogy felülnek, ill. felállnak.  

Nem csak az izmoknak, de a gerincnek, a csípő ízületnek is erősödnie kell, hogy mind hosszabb ideig 

tudjon ülni és állva maradni a gyermek. 

 

Az ülés a gyakorlás révén sokat változik. Eleinte megtámaszkodik a karokkal és a lábakkal egyaránt: 

ülhet szétvetett lábbal, vagy akár egyensúlyozhat úgy, hogy egyik lábát előrenyújtja, a másikat pedig 

maga alá húzza. 

 
Forrás: pixabay.com 
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A gyermek adottságaitól, az önálló mozgás lehetőségétől függően változó, hogy mikorra válik fő 

játszóhelyzetévé ez a pozíció. Nagyban hátráltatja a helyes ülés elsajátítását, ha a gyermek nem önálló 

akaratából és fejlődési ütemében ül fel, hanem a felnőtt teszi őt ebbe a pozícióba. Ha ülés közben a 

hátát megtámasztja a felnőtt, az vezethet rossz egyensúlyi helyzetben rögzülő ülés kialakulásához, ami 

a későbbiek folyamán komoly gondot jelenthet (iskolában a rengeteg ülés fárasztó lesz számára). 

Amikor már stabil alaphelyzetté válik az ülés, megpróbálja a gyermek kapaszkodva álló helyzetbe húzni 

magát. Általában ez a kiságy vagy hempergő rácsában történik, majd később minden bútor mellett feláll. 

 
Forrás: pixabay.com 

 

Ahogy egyre magabiztosabban áll ebben a helyzetben, kapaszkodva lépeget oldal irányba, elengedi 

egyik kézzel majd másikkal is a rácsot, először kapaszkodva lehajol játékért, majd ezen időszak vége 

felé szabadon is lehajol a kiszemelt játékért. 

Nagy örömet okoz maga a mozgás, az aktív, tevékeny gyermeket folyamatos benyomások érik, az átélt 

élményeknek köszönhetően bővül az ismerete a testéről, a környezetéről, ill. a kettő viszonyáról. Az „én 

csinálom”, „én hozom létre” boldog érzésének köszönhetően fáradhatatlanul gyakorolja a 

mozgássorokat, és egyre nehezebb mozgásformák kipróbálására érez késztetést.  

 

A felállást követően eleinte gondot okoz a visszaereszkedés, ilyenkor segíteni kell neki. Ki ne látott volna 

már olyat, amikor egy gyermeket szinte percenként kellett segíteni visszaülni, mert elfárad az állásban, 

de szinte azonnal „pattant” is föl újra, ezzel ismét a fárasztó testhelyzetbe hozva magát. A sok önként 

vállalt gyakorlásnak köszönhetően erősödik meg a gyermek annyira, hogy már biztosan és hosszabb 

ideig tudjon állni.  

 

Általában azzal egyidőben, hogy megtanul kapaszkodás nélkül felállni, megpróbál kapaszkodás nélkül 

lépegetni, vagyis elindulni. Legtöbb esetben a gyermekek 14 és 16 hónapos koruk körül indulnak 

el. Eleinte pár másodperc vagy egy lépés után visszahuppannak a fenekükre, de a sok, jókedvvel 

végzett gyakorlás révén az egyensúlyérzékelésük is komoly fejlődésen megy keresztül.  

 

Az első lépéseknél térdüket magasra emelik, széles alapon, kissé befelé forduló lábfejekkel járnak, 

karjukat széttárva egyensúlyoznak. Ilyenkor még nem közlekedésképpen járnak, ha valamit gyorsan el 

akarnak érni, akkor mászva teszik ezt. Az elkövetkező hetekben a gyakorlás révén a lábak lépegetés 

közben egyre közelebb kerülnek, a lábfejek párhuzamos helyzetbe kerülnek, az egyensúlyi helyzetet 

mind magabiztosabban találja meg. Egy idő után már nem a járásra kell koncentrálnia, hanem arra tud 
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figyelni, amit el akar érni, vagy amit a kezében visz vagy hoz. A járás a közlekedés természetes módjává 

válik, a szakasz végére, körülbelül másfél éves korára jut el a gyermek a biztonságos járáshoz.  

 

 

A finommozgások fejlődése 

 

A kisgyermek ebben a korban kérésre át tudja adni a tárgyakat, gurítja a labdát, lehúzza a cipőjét. 

Szívesen gyakorolja a csavaró, tekerő mozdulatokat, és tevékenykedése közben örömmel veszi a 

hangutánzó szavakat, gyakran ő maga is kiad hasonló hangokat. 

Ahogyan a nyúlás és fogás egyre kifinomultabb lesz, úgy lesz egyre aprólékosabb, elmélyültebb a 

tárgyak vizsgálata. Ilyenkor lesznek a csecsemők képesek az olyan bonyolult tevékenységek 

elvégzésére, mint az önállóan pohárból ivás, kanállal evés, apró, pici tárgyak felvétele a földről, 

stb. Ahogyan fejlődik a csecsemő kézmozgás feletti uralma, a különféle tárgyak különféle megközelítési 

módokra adnak lehetőséget. Ilyenkor lesznek a tárgyak a kisgyermek számára elmozdíthatóak, 

csapkodhatóak, egymáshoz ütögethetőek. Lehetőleg ne akadályozzuk a kisgyermeket az ilyen 

tevékenységeiben, bármilyen erős késztetést is érzünk rá, mert fontos tapasztalatoktól fosztjuk meg 

ezzel. 12 és 30 hónapos kor között sokat javul, fejlődik a kézmozgások összehangoltsága. Az egyéves 

kisgyermek még csak gurítani, esetleg csapkodni képes a labdát, két és fél éves korban már dobja azt. 

10-12 hónapos korában a kisgyermek gyakran csapkod az asztalon a kanállal, remek ábrákat vázol 

spenótból az asztal lapjára, míg néhány hónap múlva már össze tudja hangolni a keze és a szája 

mozgását és idővel már a kanál sem lesz üres, mire a szájához ér. 

 

6. szakasz: A biztonságos ülés, állás, járás (alapmozgások) elsajátítását követő további 

mozgásformák (megközelítőleg 3 éves korig) 

 

Nagy utat tett meg a gyermek, míg a háton fekvő újszülöttből önállóan járni tudó kisgyermekké vált. 

Sok-sok mozgással töltött boldog óra és rengeteg gyakorlás van már a háta mögött, a nagymozgások 

fejlődésének fontos első szakasza zárult le az alapmozgások elsajátításával. A mozgásformák 

elsajátításának még koránt sincs vége. A következő másfél év is rengeteg izgalmas felfedezést és sok 

ügyesedő mozgásminta elsajátítását tartogatja a gyermek számára. Ehhez azonban fontos, hogy 

lehetőséget kapjon a mozgások gyakorlására és a változatos mozgás kialakulásához eszközökre is 

szükség lesz. A 2-3 éves kor az izmok, az ízületek és a csontrendszer tovább erősödésének, a mozgás 

ügyesedésének, finomodásának, a mozgáskoordináció kialakulásának időszaka. 

Ekkor a gyermek a már elsajátított helyzeteket és mozgásformákat fejleszti, s ha módja van rá, új 

mozgásformákat is megtanul, miközben fejleszti ügyességét. 
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A biztonságosan ülő gyermek előbb-utóbb megpróbálkozik a ráüléssel, amihez másfajta 

izomműködésre és még komplexebb egyensúlyozásra van szükség, amit szintén gyakorlás útján 

tökéletesít. Próbál ráülni vagy felmászni párnára, dobogóra, a méretének megfelelő székre és 

természetesen kedvenc bútorára, a felnőtt székére. Két éves koruk körül a gyermekek mindenre fel 

akarnak mászni, de a lemászás már nem mindig olyan egyszerű, így annak tökéletesítése is sok 

gyakorlást igényel. Eközben is gyakorolja az egyenes háttal való szép ülést, ahol a testsúlya az 

ülőgumókon nyugszik. Fontos, hogy a széken ülő gyermek talpa a földön nyugodjon, ez a kényelmes 

és hosszantartó ülés alapja. Ha a kisgyermek elfárad ülés közben, akkor nem hátradől a széken, mert 

úgy nem tud játszani, hanem leszáll a székről, és számára pihentető helyzetben folytatja a játékot, pl. 

hasra fekszik, mászkál vagy térdel. 

Az egyenes háttal ülő gyermek, ha csak annyit kell ülnie, amennyi számára még nem fárasztó és jól 

esik, akkor szép tartású, egészséges ülésmódját később is megtartja, így képes lesz később az 

iskolában is végig ülni a tanórákat. 

A járás is sokat fejlődik a második, harmadik életévben, a felesleges mozdulatok lecsiszolódnak, a 

mozgása harmonikus és lendületes lesz. Ebben az időszakban kezd kialakulni a lábboltozat, a lábszár 

kiegyenesedik, a lábfejek párhuzamossá válnak, nem kell már koncentrálnia az egyensúlyozásra, nem 

okoz gondot az egyenetlen talaj. 

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

A lépcsőn járást is meg kell tanulni, de előbb mászni fog rajta. Attól függően halad ennek a mozgásnak 

az elsajátításában, hogy mennyire van alkalma gyakorolni. A következő fokozata a kapaszkodva járás 

a lépcsőn, amikor utánlépéssel közlekedik a lépcsőn. Majd az utánlépést már kapaszkodás nélkül is 

képes lesz megtenni. Ezt követően kapaszkodva váltott lábbal lépve a lépcsőfokokon, végül − kb. 2,5 

éves korban − kapaszkodás nélkül váltott lábbal is képes lesz a lépcsőn járni. 

 

Futni 3 éves kor körül tanulnak meg, amikor is egyszerre van a levegőben mindkét láb. Körülbelül ezzel 

egy időben tanulnak meg páros lábbal ugrálni, amit csak jóval később – 5-6 éves korban – követ majd 

az egy lábon való ugrálás képessége. 

 

A szabad levegőn való mozgás jótékonyan hat a gyermekre, a nagyobb terek és az Európai Uniós 

szabványnak megfelelő játékeszközök, változatosabb mozgásformák kialakulását segítik. A gyermekek 

örömmel tanulnak meg triciklizni 3 éves korukra és gyakorolják azt a szabadban. 
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Ma már 2 éves kor körül (ebben nagy lehet a gyermekek közötti különbség) sok gyermek tud kismotorral, 

ill. kicsit később futóbiciklivel közlekedni. 

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

A mozgás fejlődése során a gyermek állandóan tanul, minden nap próbálkozik valami új testhelyzettel, 

vagy csak gyakorolja a már felfedezett új mozgásformát. Belső motivációtól vezérelve mindig 

próbálkozik, újabb és újabb feladat elé állítja magát. 

 

A tanulási folyamatnak néhány sajátossága figyelhető meg: 

- Az alaphelyzeteket fokozatosan, átmeneti helyzetek során keresztül sajátítja el a csecsemő. 

- Az új alaphelyzet tanulás és gyakorlás révén fokozatosan tökéletesedik, egyre jobban találja 

meg az egyensúlyt, az alátámasztás egyre kisebb lesz, mozgása egyre egyenletesebb, 

harmonikusabb lesz. 

- Az újonnan elsajátított helyzet fokozatosan átveszi a régebbi helyzet szerepét. A hason 

szívesen játszó csecsemő az ülés megtanulását követően is még sokáig szeret hason 

manipulálni. Hetekig tart, amíg mindkét helyzetben megtanul játszani, majd az ülve játszás lesz 

rá a jellemző. 

 

Fontos, hogy a felnőtt ne befolyásolja a gyermeket a játszó helyzetének kiválasztásában, és 

hagyja szabadon mozogni. Ezek nélkül nem képzelhető el fiziológiás mozgásfejlődés. 

 

Két és fél évesen már gyűrés nélkül lapozza a mesekönyvet is, ollóval vág, gyöngyöt fűz, kockákat rak 

egymásra. Tud kilötyögtetés nélkül pohárból inni. Szinte egyedül öltözik, ha nem kell gombolnia, 

csatolnia.   

 

1.2.3 A mozgásfejlődés összefüggése egyéb fejlődési területtel 

 

A megfigyelések és kutatások során bebizonyosodott, hogy mennyire fontos az első három évben (az 

első a leghangsúlyosabb) a harmonikus, fiziológiás mozgásfejlődés. Az önálló mozgás kialakulása 

ugyanis jelentős szerepet játszik az idegrendszer fejlődésében. Ezt a korszakot a fejlődéslélektanban 

Piaget szenzomotoros fejlődési szakasznak nevezi (Piaget, 1978). Ebben az életkorban a mozgás 
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révén alakul, fejlődik ki minden más terület, minden képesség, a mozgás segíti elő az idegrendszer 

érési folyamatait, ezáltal az információk összerendezését. 

Ez tehát azt jelenti, hogy a mozgásfejlődés késedelme más készségek fejlődését is befolyásolhatja. A 

mozgás szintje befolyásolhatja a beszéd fejlődését is. 

Ahogy a csecsemő egyre több időt tölt ébren, úgy fejlődik a mozgása, lesz egyre aktívabb és teljes 

érdeklődésével fordul az őt körülvevő világ felé. Fáradhatatlanul figyeli a mozgó tárgyakat, vagy az ágya 

körül mozgó személyeket, olthatatlan kíváncsisággal fordulva környezete felé.  

„Mozgása fejlődésével a tér egyre tágul körülötte, a második félévben már sok mindent felfedez a 

környezetéből, játékait a tekintetével is megkeresi, majd megszerzi és tanulmányozza őket. A 

tevékenységek lehetősége és maga a tevékenység is fejleszti érdeklődését, figyelmét” (Majoros, 2012, 

111.). 

Mozgás és játék, két összefüggő fogalom a csecsemő életében. Maga a mozgás is játék, azonban nem 

tudna játszani a gyermek mozgása folyamatos fejlődése nélkül. Nem tudna a tárgyak után nyúlni, nem 

tudna manipulálni, és ha nem tud mászni, ülni, járni, a világot sem tudja maga körül felfedezni, ezáltal 

számos értékes tapasztalatot veszítene. A világ megfigyelése, a mozgás és játék adta tapasztalatok 

megszerzése révén fejlődnek magasabb értelmi és érzelmi funkciói is. A gondolkodás fejlődésének 

alapját a mozgás teremti meg, mely az idegrendszer megfelelő fejlődését vonja maga után, ezáltal 

mintegy előkészítve a „terepet” a megismerési funkciók fejlődése számára. A nagymozgások és a finom 

motorikus képességek párhuzamosan fejlődnek, megteremtve a többi terület és képességek 

fejlődésének lehetőségét. 

Az idegrendszer érése szempontjából a mozgásfejlődés szerepe meghatározó. A mozgásformák 

egymásutánjának és egymásra épülésének köszönhetően történik az idegrendszer érése (pl. kúszás, 

mászás, járás) vagy egymásmellettiségében (pl. földön csúszás, ülés), és ez a mozgássor a szenzoros 

éréssel együtt adja azt a szenzomotoros idegrendszeri fejlődési sort, melynek koronájaként megjelenik 

a beszéd, az írás és az olvasás készsége. A funkcionális mozgásformák megfelelő elsajátításán és 

biztonságos végrehajtásán keresztül vezet az út az iskolaérettséget minősítő mozgásfejlettségig.  

A mozgás az első kifejezési eszközünk, amit életünk első hónapjaiban kommunikációra is használunk.  

A csecsemő a mozgása révén játékosan fedezi fel a világot, szerzi tapasztalatait. Ezek a folyamatok 

egyúttal a tanulás elemei is, a mozgások segítik a neurológiai érési folyamatokat, ezáltal az információk 

összerendezését. 

Az elmúlt évek, évtizedek kutatásai egyértelműen rávilágítottak arra a tényre, hogy a csecsemő- és 

kisgyermekkorban jelentkező mozgásfejlődésben megmutatkozó problémák óriási hatással bírnak a 

fejlődés minden más területére. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítania minden kisgyermekkel foglalkozó 

felnőttnek arra, hogy biztosítsa a mozgásfejlődéshez szükséges feltételeket. 
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1.3. A mozgásfejlődéshez kapcsolódó nevelési, pedagógiai kérdések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalás 

Nincs még egy olyan életszakasz, ahol a fejlődés olyan gyors, mint az első életévekben. Hónapról 

hónapra új készségek alakulnak ki, és nem mindegy, hogy milyen idegrendszeri szerveződésben, 

milyen kapcsolatrendszerben és minőségben.  

 

A mozgásfejlődés jó előjelzője az értelmi fejlődés alakulásának. A kisgyermek számára a világ a 

helyváltoztatás és a manipuláció által válik megismerhetővé. A gyermek aktivitásigényének 

korlátozása, mozgásterének beszűkítése negatívan befolyásolhatja értelmi fejlődését, hozzájárulhat 

agresszív viselkedés kialakulásához. A szabad mozgáslehetőség biztosítása és a környezet 

tárgyaival való ismerkedés – engedni szaladni, ugrálni, lépcsőzni, felmászni, lecsúszni, megfogni és 

használni dolgokat (természetesen a biztonság szem előtt tartásával) – nem csak a képességek 

fejlődését biztosítja, de megalapozza a gyermek önértékelését, önbizalmát is. 

 

Egy egészségesen fejlődő gyermeknek nincs szüksége direkt pedagógiai fejlesztésre. Sokkal inkább 

azt igényli, hogy igyekezzünk a fejlődés alapjául szolgáló környeztet megteremteni, tevékenységeit, 

érdeklődését, motivációját figyelve látni, hallgatni, és ezáltal megérteni őt.  

A kisgyermekkel való játék alapja az értő figyelem. Játékkal közelítsünk felé, aminek során 

felkínálhatunk olyan tárgyakat, játékötleteket, hogy azok további fejlődését előmozdítsák, vagy kisebb 

gyengeségeire, nehézségeire jótékony hatással legyenek. 

 

Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A 

mozgáslehetőségek és a mozgásigény életkoronként és fejlődési szakaszonként változó. Ha a 

gyermek akkor kap mozgásfeladatot, amikor erre még nem érett, a kudarc vagy az erőltetett gyakorlás 

megronthatja további kísérletező kedvét, ezért bölcsődében különösen nagy jelentősége van az 

önkéntességnek. Ugyanakkor, ha készségei kifejlődtek, de elmulasztotta kipróbálásukat, akkor időt 

vesztegetett el. Fontos, hogy megfelelő, a kisgyermekkor szükségleteihez és a gyermek egyéni 

igényeihez, adottságaihoz igazodó mozgáslehetőségeket kapjon, ezért hatékony módszereket kell 

alkalmazni a mozgásos játékok keretei között. 

 

Mind a szobában, mind pedig külső helyszínen minél nagyobb mozgásteret és mozgásfejlesztő 

játékokat kell biztosítani a gyermekek számára, melyek használata során gyakorolhatják az egyes 

mozgásformákat, ezáltal fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk.  

Fontos szempont, hogy a környezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük. 

 

Cél 

A mozgásfejlődést jól támogató lehetőségek körében való tájékozottság megszerzése, az atipikus 

mozgásfejlődés jellemzőinek felismerésére való képessé tétel.  

 

Kulcsszavak 

megfelelő attitűd, lábtorna, szenzomotoros fejlődési szakasz, atipikus mozgásfejlődés, 

 

Tanulást segítő kérdések 

Hogyan segíti a felnőtt megfelelő attitűdje a gyermek mozgásfejlődését? 

Milyen tárgyi feltételekkel tudjuk támogatni a gyermek mozgásfejlődését? 

Milyen verseket és mondókákat ismer, ami a mozgást ösztönzi? 

Milyen eszközökkel lehet támogatni a mozgásfejlődést? 

Milyen eszközöket ismer, ami károsan befolyásolja a mozgásfejlődést? 

Hogyan befolyásolja a mozgás az egyéb fejlődési területeket? 

Milyen korai jelei lehetnek az atipikus mozgásfejlődésnek? 
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1.3.1 Hogyan segíthetjük a mozgásfejlődést? 

 

Az egészséges, jól fejlődő gyermek sajátja a mozgáskedv. Belső indíttatásból, örömmel mozog, 

próbálkozik újabb és újabb mozgásformákkal, így a felnőtt dolga mindössze annyi, hogy támogatja őt 

ebben, és megfelelő tárgyi környezetet biztosít számára mindehhez.  

 

Ha a bölcsődei csoportokat vesszük alapul, a másik fontos feladat, hogy a kisgyermeknevelő és a 

gyermek között szeretetteljes, biztonságot adó kapcsolat alakuljon ki, mert a gyermek csak ekkor fog 

harmonikusan fejlődni. Csak a magát biztonságban érző, a felnőttben megbízó, boldog, elégedett 

csecsemőnek van mozgáskedve, csak az ilyen csecsemő mer mozogni, a kiegyensúlyozott, jó érzelmi 

állapotú csecsemő lesz aktív és tevékeny. 

 

A felnőtt megfelelő attitűdje 

 

1. Az önállóság támogatása 

Engedni kell a csecsemőnek, hogy próbálkozásai során mindazt megtegye egyedül, amire már képes. 

Ha egy játékért nyúl, ne adjuk a kezébe, hanem várjuk ki, hogy elérje azt.  

 

2. A teljesítmény elismerése 

Komoly motivációs ereje van, ha együtt örülünk a gyermek egy-egy teljesítményének, amit kisebb-

nagyobb nehézségek árán elért pl. felült, felállt, tett egy lépést, stb. Nagyon fontos, hogy 

kommunikációnk és örömünk valódi legyen, ne tegyünk hozzá kellemetlen megjegyzést, pl. „Na végre!” 

„Már ideje volt.”. Mindig önmagához hasonlítsuk a gyermeket és ne a csoport másik gyermekéhez, vagy 

a könyvekben leírt mozgás menetéhez. Ha együtt örülünk a gyermekkel, neki is nagyobb kedve lesz 

mozogni és újabb mozgásformákkal próbálkozni. 

 

3. Engedjük a már biztonságos, korábbi helyzeteiben tartózkodni 

Mindig olyan helyzetben tegyük le az alapra, amiben biztonságban érzi magát. Az, hogy a gyermek már 

tud ülni, még nem azt jelenti, hogy csak ebben a helyzetben játszhat, sőt eleinte még igen fárasztó lehet 
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az új testhelyzetben való tartózkodás számára. Bízzunk a gyermekben, ő tudja, hogy melyik testhelyzet 

a legkényelmesebb számára, így valószínűleg elmélyülten játszani is abban fog. 

 

4. Segítsünk, ha arra szüksége van a gyermeknek 

Mozgáskísérletei közben ne hagyjuk magára. A mozgásfejlődésben két olyan momentum van, amikor 

segítség nélkül egy ideig nem tud boldogulni. 

- Hasról még nem tud visszafordulni a hátára: egy ideig elnézelődik hason, de a hátizmainak még 

erősödnie kell ahhoz, hogy kényelmessé váljon neki ez a helyzet. Könnyen elfárad és ezért sírni 

kezd, ekkor segíteni kell neki visszafordulni. Persze valószínűleg pár percen belül ismét hason 

lesz, hiszen belső késztetése van a mozgásforma próbálgatására. Így a felnőttnek türelmesnek 

kell lennie ebben az időszakban. 

- Kapaszkodva feláll, de visszaereszkedni nem tud: hamar elfárad az új testhelyzetben, lábai nem 

bírják még sokáig tartani, sokszor elgémberedett ujjakkal is tartja magát, és sírva kér segítséget 

a felnőttől. Pár nap szükséges ahhoz, hogy megtanulja elengedni a kapaszkodót, és szép 

lassan vissza tudjon ereszkedni ülő helyzetbe. Itt is türelemre és segítő attitűdre van szükség. 

 

5. Saját kezdeményezésre mozogjon 

Akadályozzuk a csecsemőt a fiziológiás mozgásfejlődésében, ha olyan helyzetbe kényszerítjük, 

amilyenbe magától még nem kerülne, pl. ültetjük az ülni nem tudó csecsemőt. A csecsemő magától 

próbálkozik a mozgásformák elsajátításával, mégpedig annak megfelelően, hogy a csont- és 

izomrendszere milyen fejlődési fokozatban van, az idegrendszer érettsége mit tesz lehetővé számára. 

Éppen ezért ne erőltessük, tornáztassuk feleslegesen a csecsemőt. Ne avatkozzunk bele a maga 

diktálta tempójú és ütemű fejlődésbe, mert több kárt okozhatunk. Korán ültetett gyermek tartása rossz 

lesz, a korán járatott gyermek lábszára görbe lehet. A magától begyakorolt helyes állás, járás nemcsak 

szebb, harmonikusabb, hanem elsősorban kevésbé fárasztó, kevésbé megerőltető. Minden egészséges 

csecsemő eljut a háton fekvésből a járásig, a saját ütemét tartva, esetenként egymástól eltérő 

időpontokban érintve egy-egy szakaszt. 

 

 
Hagyjuk a gyermeket próbálkozni 

Forrás: pixabay.com 
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Tárgyi feltételek biztosítása 

 

A felnőtt másik feladata a mozgásfejlődés elősegítésében a megfelelő környezet kialakítása, ami 

ösztönzőleg hat a gyermekre és támogatja fejlődését. 

 

1. Biztonságos környezet 

Az egészségesen fejlődő gyermek szüntelenül próbálkozik, eközben azonban nem képes felmérni 

mozgása következményét. Fáradhatatlanul próbál dolgokra felmászni, felkapaszkodni, homokozóba 

ugrálni, vagy egyensúlyozni bármilyen arra alkalmas felületen. Nem tudja, hogy mozgás közben magára 

ránthat vagy boríthat valamit, vagy könnyen egyensúlyát vesztheti, miközben a felnőtt székre próbál 

felmászni, vagy magára ránthatja a polcot, amibe kapaszkodik. Ezért a mi dolgunk biztonságossá tenni 

környezetét, nem elérhetővé tenni számára a veszélyt okozó tárgyakat. 

 

2. Megfelelő ruházat 

A ruha szabása és anyaga megkönnyítheti vagy megnehezítheti a gyermek mozgását. Jól mozogni 

csak kényelmes ruhában lehet, abba öltöztetve érvényesülhet a gyermek mozgási akarata. Nem 

célszerű éppen ezért a csecsemőt, a kisgyermeket merev, kemény farmernadrágba öltöztetni. Úgy kell 

öltöztetni, hogy se túl bő, se szűk ne legyen a ruhája, kövesse testét a mozgásban, ezért praktikusak a 

pamut anyagból készült ruhák. 

 

3. Elegendő és megfelelő hely 

A mozgásra legjobban a kemény alap megfelelő. Minél simább az alap, minél kevésbé süppedős, a 

gyermek annál jobban tud mozogni rajta. Célszerű a kiságyba is a keményebb kókuszmatrac, de a 

hempergőt sem kell puha, meleg takaróval kibélelni, mert csak akadályozni fogja a mozgást, amikor 

maga alá gyűri a gyermek és ráncosodik. A hempergő aljába is egy egyszerű vászon lepedőt feszítsünk 

ki, és pántokkal, vagy madzaggal rögzítsük. Fontos azonban, hogy hideg kőre, vagy simán a hideg 

alapra se tegyük le a gyermeket, mert kellemetlen, és fel is fázhat. 

 

A mozgás feltétele, hogy megfelelő tér álljon a gyermek rendelkezésére. Ha nincs helye forgolódni, 

akkor nem is fog, ezért amint próbálkozni kezd a forgolódással, már ne az ágyában legyen napközben. 

A kiságy innentől egyre inkább az alvás színterévé kell, hogy váljon. Mindig „egy lépéssel” a gyermek 

mozgásfejlődése előtt kell járnunk. Amikor próbálkozik a fordulással, legalább 1x1 méter átmérőjű 

hempergőbe érdemes elhelyezni, vagy akár rögtön a földre, egy szőnyegre tenni, hogy motiváljuk a 

mozgásra. Amint azonban megtanul hasra fordulni, nagyobb térre van szüksége, ezért már 

mindenképpen a szabad játék során le kell tenni a földre. Ha lehetőség van és elég hely áll 

rendelkezésre, akár elkerített szobasarok kialakításával is elősegíthetjük a zavartalan mozgásfejlődést. 

A szobasarkot ráccsal célszerű elválasztani, aminek a léctávolsága maximum 7 cm legyen, így 

biztonságos játszóhelyet tudunk kialakítani a csecsemő számára. 
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Másfajta mozgásformákra van lehetőség a szobában és megint másra a szabad levegőn. Azon 

túlmenően, hogy az egészséges életmód része a szabad levegőn való tartózkodás, a mozgásfejlődés 

szempontjából is elengedhetetlen, hogy az ott begyakorolható mozgásokat lehetővé tegyük a 

gyermekek számára. A már állni, járni tudó gyermek számára fontos a játszóudvar, vagy játszótér adta 

tér és eszközök lehetősége, hogy tovább léphessen mozgásfejlődésében. Elég, ha csak a labdázásra, 

a motorozásra, a biciklizésre, a mászókázásra, vagy akár a homokozásra, az egyensúlyozás különféle 

lehetőségeire gondolunk. Vagy nyáron a pancsolás adta lehetőségekre. Mind-mind kihagyhatatlan a 

fiziológiás fejlődés érdekében. 

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

4. Jól szervezett napirend 

A jól kiszámítható, mindenre időt adó napirend kialakítása elengedhetetlen a mozgásfejlődés 

szempontjából. A napirendet úgy kell kialakítani, hogy kellő idő álljon rendelkezésre a játékra, a 

mozgásra és a szabadban való tartózkodásra. A nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, aminek meglétét a 

jól átgondolt és szervezett napirend is segíti, a kiszámítható események sora, elősegíti a mozgáskedvet, 

az elmélyült játék kialakulását. 

 

5. Mozgásra ösztönző játékok és eszközök 

A gyermek közelében elhelyezett játékok, kendők azzal ösztönözhetik mozgásra a gyermeket, hogy 

vonzóak. Szeretné elérni őket, ezért mozogni fog, nyújtózik, kúszik, mászik értük. Labdát és más guruló 

játékot azonban addig ne tegyünk a közelébe, amíg nem tud kúszni, mászni értük, mert csak frusztrációt 

okoz számára, hogy állandóan elgurul tőle és nem képes elérni. 

 

A játékeszközök minden esetben a korosztálynak megfelelőek legyenek. Ne legyenek apró mozgó 

alkatrészek rajtuk, maga a játék se legyen alkalmas arra, hogy a gyermek lenyelje, vagy orrába, fülébe 

bedughassa. Fontos, hogy könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen minden játék és mozgásfejlesztő 

eszköz, amit a gyermeknek adunk. 

 

Az eszközök kiválasztásánál az egyéni igényeket is figyelembe kell venni, hiszen minden gyermek 

máshol tarthat fejlődésében. Ennek értelmében a játékoknak is ahhoz kell igazodnia, hogy a gyermek 

milyen fejlődési szinten van a nagymozgások és a finommozgások tekintetében. 
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Változatos mozgásfejlesztő eszközöket lehet ma már kapni. De mozgásfejlesztő lehet egy keményre 

tömött nagyméretű párna, lavór, dézsa vagy játéktartó doboz. A gyermek környezete változatosabb lesz 

általuk, más-más mozgás kipróbálására ösztönzi, felfordítva rá tud mászni, egyébként meg bele tud 

mászni, amit nagy élvezettel tesznek meg a csecsemők.  

 

Készen kapható mozgáseszközök a dobogók, kis mászókák, labirintusok, kemény habszivacsból 

készült, vízhatlan huzattal bevont négyzet, hasáb és henger alakú elemek vagy a Rotikon. 

 

 
Forrás: Budaörs, Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2012. 

Térjátszó jó szolgálatot tesz rossz időben a nagymozgásokhoz 

 

A különböző mozgásfejlesztő eszközök célja, hogy a gyermekek mozgástere változatosabb legyen, 

azonban fontos, hogy az eszközök ne foglalják el tőlük a helyet. Nem kell őket megtanítani az eszközök 

használatára, pár nap alatt maguktól rájönnek, mit tegyenek vele, s ami fontos, teljesen biztonságosan 

használják azokat. Mivel az eszközök minden darabja újdonság a számukra, ne egyszerre adjuk oda 

azokat a gyermekeknek. Biztosítsunk kellő időt arra, hogy megbarátkozzon az eszközzel és önmagától 

kezdje el használni, így kitapasztalva annak sajátosságait, a vele való mozgást tökéletesítve. Ezért ne 

mi helyezzük a gyermeket a játékra, a kényszerítés elriasztja őt, s ahelyett, hogy változatosabbá, 

vidámabbá tenné játékát, felesleges félelmet fog generálni. Ha saját maga kísérletezhet az eszközzel, 

csak azt fogja vele tenni, ami még biztonságos a számára. Csak olyan magasra mászik a mászókán, 

ami még nem okoz félelmet, le tud róla jönni, így a teste feletti kontroll örömet okoz számára, ösztönözni 

fogja a további próbálkozásokra. 

A 2 év körüli gyermekek számára már találhatunk ki feladatokat a különböző eszközöket használva, 

vagy a csoportszoba berendezése adta lehetőségeket kiaknázva. Járhat például a szőnyeg szélén 

egyensúlyozva, először üres kézzel, később (kb. 2,5 évesen) valamit a kezében tartva. De kirakhatunk 

3 széket egymástól kellő távolságba és kerülgetheti azt is megfelelő sorrendben, vagy irányból. De 

használhatunk erre a célra készült mozgásfejlesztő eszközöket, amiből a fejlettségükhöz igazodó 

„akadálypályát” építünk, amit akár a csoportszobában, akár az udvaron, vagy külön erre a célra 

kialakított helyen is felállíthatunk. 

A nagyobb gyermekek szívesen játszanak a szabadban műanyag motorral, futó biciklivel, triciklivel, 

nyáron a pancsolóban való játék ad lehetőséget a változatos mozgásra. 
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Forrás: pixabay.com 

 

6. Finommozgás  

A nagymozgások bázisán épülnek fel a finommozgások. A kéz és az ujjak mozgatásakor egészen pici 

izomcsoportokat kell egymástól különválasztani, azokat összehangoltan irányítani és működtetni. A 

finommozgások közé tartozik a szemek, az arc, a száj és a nyelv izmainak mozgatása is, valamint 

ezeknek a területeknek az együttes munkája egy adott cél elérése érdekében.  

 

Megszámlálhatatlan finommozgást fejlesztő játék létezik: gyurmázás, fűzögetés, gyöngyözés, 

lapozgatás, ujjtorna mondókákkal, forma kirakása lyukas táblán, kukorica morzsolása, borsó fejtése, 

játékok pálcikával, koronggal, gombbal, Lego, puzzle, műanyag palack kupakjának tekergetése, 

gombolás, cipőfűzés, csomó és masni kötés, korongok egymásra rakása, papírtépés, nyomdázás. A 

konyhai tevékenységek is számtalan lehetőséget tartogatnak, amivel fejleszthetjük a kisgyermek 

finommotorikáját. Engedjük, hogy tésztát gyúrjon, kavarjon, szaggasson, díszítsen, segíthet zöldséget 

mosni, karfiolt, brokkolit rózsáira szedni, szőlőt szemezni. 

 

 

1.3.2 Verses mondókák, egyszerű mozgásos játékok, lábtorna 

 

A verssel vagy énekkel kísért mozgás a kisgyermek számára örömet szerző tevékenység, ugyanakkor 

a vers és a mozgás együttesen, mintegy komplex mozgásfejlesztésként jelenik meg a kisgyermek 

életében. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy a mozgásfejlesztő tornákat bízzuk a szakemberekre.  

 

Amikor a bölcsődében zajló verssel és énekkel kísért mozgásról beszélünk, inkább ösztönző erőként 

tekintünk erre a lehetőségre, ami mindig a gyermek korához és érdeklődéséhez alkalmazkodik. NEM 

SZABAD ÓRARENDBE ÁGYAZNI A MOZGÁST. A napirenden belül, ha épp úgy ítéljük meg, akkor 

lehet kezdeményezni mondókával kísért egyszerű mozgásos játékot, de ez soha nem lehet kötelező a 

gyermekekre nézve. Nem kell mindenkinek részt vennie benne a csoportban. Egy-két alkalom után 

úgyis a gyermekek fogják kezdeményezni a játékos tornát, persze csak ha az valódi örömet ad 

számukra. 

Amikor kezdeményezünk egy-egy mozgással kísért éneket, vagy a szabad játékba szövünk bele 

mondókát, azzal ne szakítsuk meg a gyermek játékát, ne erőltessük rá saját ötleteinket. A játékos 
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mozgással inkább egy hosszan tartó ülő tevékenység után teremthetünk újfajta játéklehetőséget, vagy 

a már bomló játékhelyzetet érdemes újra érdekessé tenni általa. 

Téli időszakban vagy esős időben, amikor nincs lehetőség udvarra menni, sokkal inkább van 

létjogosultsága egy ilyen közös mozgásos játék kezdeményezésének. A legfontosabb, hogy mindig 

örömmel, önként, játékos formában végezzük a mozgásos tornát, ami ezáltal nem monoton tanulás 

lesz, hanem egy várva-várt közös móka. A sok-sok gyakorlás révén a mozdulatok egyre 

célirányosabbak és harmonikusabbak lesznek, ezáltal elősegítve a fiziológiás mozgásfejlődést. 

A mondókák egy részét együtt mondhatják, és közben mutogathatják a felnőttel, míg a hosszabb 

verseket eleinte csak mutogatják. 

 

Lábtorna 

A csecsemők telitalpasan születnek, a láb boltozatai csak később alakulnak ki a kúszás, mászás és 

járás tanulásával és gyakorlásával. A boltozatokat az aktív izommunka alakítja ki a különböző inak és 

szalagok segítségével.  

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

A kezdeti természetes lúdtalp fokozatosan tűnik el, és alakul ki a két boltozat a talpakon. Mindez 7-8 

éves korig várható, mivel eddig változik legtöbbet a lábfej. A lábfej formálódása erősen genetikai 

meghatározottságú, ennek ellenére vagy éppen ezért fontos mindent megtenni azért, hogy minél inkább 

támogassuk az egészséges lábboltozatok kialakulását. Ezt a folyamatot segítheti elő a lábtorna. 

 

A lábtorna elsődleges célja a lábboltozatokat tartó izmok megerősítése, edzése, az egészséges 

lábboltozat kialakulása, mert ez biztosítja testünk stabil alapját, ami a helyes testtartás kialakulásának 

alapja.  

 

Kezdetben néhány feladatot végezhetünk, rövidebb időtartamig, később bővíthető mind a gyakorlásra 

szánt idő, mind az alkalmazott feladatok tára, illetve ahogy a gyermekek nőnek és érnek, egyre inkább 

pontos lesz a kivitelezés is. 2 év körüli gyermekek esetében már végezhető a lábtorna. Természetesen 

legeredményesebb a napi szintű gyakorlás, eleinte azonban hetente kétszer, a napirendbe építve 

érdemes végezni a talpizom erősítését célzó gyakorlatokat. Ideálisan az összes idő 10-30 perc, függően 

a gyermek teherbírásától, életkorától, együttműködési készségétől. 
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A gyakorlatokat 5-15-ször ismételjük, mindig lassan, ügyelve a pontos és helyes kivitelezésre. A 

lábfejfeladatokat mindig mezítláb végezzük. 

Kiemelten fontos, hogy a hagyományostól eltérően fejlődő lábak esetében a szakorvos utasításai, illetve 

gyógytornász által irányított torna a követendő, nem helyettesíthető vagy nem felváltható az alábbi 

példatárban szereplő feladatokkal. 

 

Széken ülő helyzetben:  

Kiinduló helyzet: sarkak egymás mellett, lábfejek párhuzamosan állnak: 

- Lábfejhajlítás fel-le (integetés) jobb-bal lábbal váltva és egyszerre is. 

- Sarokemelés lábujjak lent tartásával (lábujjhegyre állás) 

- Sarokról-lábujjra gördülés. 

- Lábfejekkel integetés oldal irányba kifelé-középre, kifelé-befelé. 

- Sarok lent, lábujjak fent, bokakörzés kifelé. 

- Pálca görgetés előre-hátra. 

- Különféle felületű labdák görgetése (sima, tüskés, szivacs, puha, tenisz, gumi, ping-pong, stb.) 

előre-hátra, körbe-kifelé. 

- Helyben járás, lépegetés különféle felületen: szőnyegen, babzsákon, pálcán, egyensúlyozó 

párnán, stb. kifelé fordított lábfejekkel. 

- Labdagörgetés bokák között belső lábéllel. 

- Lábujjakkal kendő felemelése. 

- Lábujjak közül gombok, más apró tárgyak (pl.: papírfecnik) kimozgatása. 

- Talppal szivacslabda összenyomása. 

- Lábujjakkal karmolás=kapu készítés=sarok és lábujj a talajon, talp középső része elemelkedik 

a talajtól. 

- Lábujjakkal tipegés előre-hátra. 

- Mindkét láb előrecsúsztatása, hátrahúzása lábujjon, sarkon. 

 

Minden feladat végén térjünk vissza a kiinduló helyzetbe! 

 

Járás feladatok:  

- Egyenetlen talajon járás, pl.: fűben, homokban, szőnyegre, padlóra lerakni különféle tárgyakat, 

melyek egyenetlenné teszik a talajt, akár szőnyeg alá is tehetők. Lépegethet kavicsokon, vattán, 

gesztenyén, stb. Ezek párnaként is megvarrhatók, és leterítve a szőnyegre használhatók. 

Tehetünk szőnyeg alá a csoportszobában fellelhető hétköznapi tárgyakat, pl. könyvet, 

plüssállatokat, babzsákot, stb. Olyan tárgyakat, amelyek egyenetlenné teszik a talajt. Ezen 

járva mezítláb erősen dolgoztatjuk a lábizmokat.  

- Lábujjhegyen járás kezét fogva (2-2,5 éves gyermek néhány másodpercre megáll lábujjhegyen, 

de a lábujjhegyen járás 3 éves kortól várható el önállóan). 

- Sarkon járás kezét fogva. 
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- Talajra kifelé rotáló lábnyomok leragasztása, azokra való rálépés, útvonal követés. 

- Kötélen járás előre vagy oldalazva. 

- Két párhuzamos vonal között való járás, pl.: kötelek között vagy ragasztószalagok között. 

- Két párhuzamos vonalon való járás. 

- Két párhuzamos vonalon kívül való járás. 

- Mindezek egyenetlen felületen alkalmazva még eredményesebben alkalmazhatók. 

- karikán körbe lépegetés. 

 

 
Lábtornához használható eszközök 

 

 

1.3.3 Amit ne tegyünk 

 

1. Célszerűtlen eszközök adása 

A kereskedelemben számos olyan játék, és mozgással kapcsolatos eszköz kapható, ami színes, zenélő 

voltával vásárlásra ösztönzi a családot, vagy tévesen azt hiteti el, hogy hasznos a gyermeknek. Ez 

azonban csak marketing fogás, a valóságban kifejezetten káros a gyermekek fejlődésére a használatuk. 

A zenélő eszközök sokszor a tétlen megfigyelő szerepébe kényszerítik a gyermeket, sem az aktivitást, 

sem a kreativitást nem segítik elő.  

Ilyen célszerűtlen eszköz: 

- Műanyag hálós hempergő: a rácsos megoldás a megfelelő, mivel a rácsok között a kiesett 

játékok beemelése maga is feladat elé állítja a gyermeket, ezzel játékká válik számára, ezen túl 

tapasztalatokat szerez általa. Másrészt stabilabb érzést ad forgolódás közben, arról nem is 

beszélve, hogy a rácsok között jobban kilát belőle, mint a hálón át. 

- Bébikomp, vagy holdkomp: a gyermek nem tud önállóan beleülni, a felnőtt ülteti bele, esetleg 

még akkor, amikor nem is tud ülni. Sokszor a lába sem ér le rendesen a földre, így lábujjhegyen 

„pipiskedve” hajtja magát, ezzel káros mozgásformát rögzít. A gurulás miatt még veszélyes is 

lehet, akár lépcsőn is legurulhat vele, vagy küszöbnél okozhat balesetet. 
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EZT NE! 

 

- Semmi olyan eszközt ne adjunk, amit a gyermek nem maga használ, a felnőttre van utalva, és 

az eszköz mozgatása, vagy használata közben nem aktív izommunka történik, véletlenszerűen 

hozza mozgásba, vagy az eszköz mozgatja a gyermeket. Ilyen, ha az autósülést otthon 

pihenőszéknek használják, görbén tartja a gyermek gerincét. Mostanában divat a zenélő 

pihenőszék, ami passzivitásra készteti a gyermeket és esetenként nem is okoz örömet neki, 

hogy egyensúlyhelyzetéből folyamatosan kibillen. A felnőttel való ölbeli játék, a közben 

elhangzó ének vagy mondóka felbecsülhetetlen értékű a gyermek fejlődésében. Elősegíti a 

személyes kapcsolat erősödését, az érintésen és egyensúlyi helyzeten alapuló élmény jótékony 

hatása kedvező az idegrendszer érése szempontjából. A pihenőszékbe tett vagy a zenélő 

„babahintában” üldögélő gyermek közel sem azokat az ingereket kapja, amit az ölbeli játék 

biztosít. 

 

 

EZT NE! 

 

 

2. Csecsemőtorna 

Az egészséges csecsemőnek nincs szüksége tornáztatásra, sőt kimondottan káros is, mivel olyan 

testhelyzetbe hozza őt, amit magától nem tud felvenni. Ez alól kivételt képez, ha kifejezetten orvosi 

javaslatra kell a csecsemőt tornáztatni, vagy a kisebb csecsemők esetében végzett bélmozgást 

elősegítő tornáztatás. Minden más esetben a felnőtt olyan helyzetbe kényszeríti a csecsemőt, amire 

még nem érett a csont- és izomrendszere, magától nem képes felvenni azt a testhelyzetet, valamint az 
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idegrendszer érettsége sem megfelelő az adott tornához. Ha nem passzív tornáztatásról beszélünk, 

hanem kedvet csinálunk bizonyos mozgásformához egy eszközzel, az megengedett, ha a gyermek 

önállóan tud vele tevékenykedni. 

 

3. Párna a fej alá 

Az újszülött feje a testéhez képest olyan nagy, hogy vízszintes alapon úgy fekszik, mint a felnőttek a 

párnán. Ha párnát teszünk a feje alá – akár 2 centiméterest is – a törzsét görbe tartásban hozzuk. 

 

4. Ne ijesztgessük, tiltsunk feleslegesen, ne korlátozzuk hamis intelem miatt! 

A gyermek folyamatosan próbálkozik mozgásfejlődése során: lemászik az ágyról, a lépcsőn mászik,  

stb. Ha közben azt hallja tőlünk, hogy „Vigyázz, mert leesel.” „Meg fogod ütni magad!”,  idővel elvesztheti 

bátorságát és kedvét, bizonytalanná válhat. Sokkal szerencsésebb, ha technikai tanácsot adunk pl. az 

udvari mászókán való játék során, hogy hová tegye a kezét, hogy kellően megtámaszkodjon. Akár 

konkrétan megmutathatjuk, hogy pl. az ágyról hogy másszon le háttal, ami sokkal biztonságosabb, 

mintha fejjel előre próbálná ugyanezt. Mindenképpen célszerűbb, ha a tiltás helyett azt mondjuk: 

„Óvatosan…”, „Figyelj oda, hogy…” stb. 

 

Előfordulhat, hogy a hasra- és visszafordulás időszakában, próbálkozásai során egyszer-kétszer megüti 

a fejét a hempergő rácsában vagy az alapban. Nem kell megijedni, ez természetes jelenség, ill. mivel a 

mozgás intenzitása még nagyon kicsi, nincs szó erős ütésről. Másrészről fontos tapasztalatokat szerez 

ezeknek az apró baleseteknek köszönhetően, megtanul vigyázni a fejére. Jól fog ez jönni később, 

amikor az eséseknél ennek köszönhetően behúzza a fejét a két válla közé. 

 

Ha megtiltjuk, hogy kússzon, másszon, térdeljen, mert mondjuk koszos lesz, vagy kilyukad a nadrágja, 

akkor fontos mozgás gyakorlásától fosztjuk meg a gyermeket. Öltöztessük olyan ruhába, amit nem 

sajnálunk, ha koszos lesz vagy elszakad. 

 

Sokszor hallani felnőttektől, hogy ezt mondják a gyermekeknek „Hogyan ülsz?” „Nem illik így ülni.” „Ne 

ülj a lábadra.” Felesleges a gyermek mozgásába beleszólni téves esztétikai szempontból, vagy 

illemszabályból kifolyólag. Ártalmas megjegyzés, mert bizonyos fejlődési szakaszban szívesen ülnek a 

sarkukra, máskor lovagló ülésben vagy szétvetett lábbal. Az a testtartás, amit a gyermek maga keresett 

meg, mindig helyesebb számára, mint a rákényszerített ülési mód. 

 

5. Ne kényszerítsük a gyermeket olyan helyzetbe, amit még nem tud felvenni 

- Párnával megtámasztva tartják ülő helyzetben, vagy éppen más eszközt használva ültetik. Mindezt 

azelőtt, hogy izomzata, csontrendszere elég fejlett lenne ehhez. Következménye összenyomott 

mellkas, meggörbült hátgerinc. 
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EZT NE! 

- Állítják a gyermeket, mielőtt még maga ezt meg tudná tenni. A gyengébb ízületek meghajolhatnak, 

elvesztve ezzel eredeti rugalmasságukat, a lábboltozat nem alakul ki rendesen, térde kihajol, a háta 

meggörbül. 

- A felnőtt felállítja a gyermeket, majd hívogatja, hogy lépjen hozzá, amikor még nem tart ott 

fejlődésében. Vagy kézen vezetve járatja a gyermeket, aki így nem a lábára helyezi a testsúlyát, 

hanem az őt vezető felnőtt kezére, és nem megfelelően rögzül a járás mozdulata. 

 

Összegezve: ne tanítsuk a gyermeket mozogni, csak biztosítsunk számára kellő időt, helyet és jó 

légkört. Engedjük saját tempójában mozogni, bízzunk benne és örüljünk együtt vele egy-egy sikeresen 

kivitelezett mozgásformának. 

 

1.4 Atipikus mozgásfejlődés 

 

Ha odafigyeléssel veszünk részt a gyermekek mindennapjaiban, észlelni fogjuk, ha egy kisgyermek más 

módon és/vagy más tempóban fejlődik, mint kortársai. Ezt a szakszerű megfigyeléseink eredményei és 

a védőnővel való konzultáció is alátámaszthatják, megerősíthetik. 

 

A nagy- és finommozgás fejlődésének zavarai megmutatkozhatnak a mozgások időbeli és minőségbeli 

eltéréseiben. Amennyiben a mozgásfejlődés terén elmaradás, megkésettség jelentkezik, az hatással 

van a gyermek felfedező játéktevékenységének minőségi fejlődésére, és ezáltal a környezeti 

tapasztalatszerzések, mozgásos tanulási formák is eltérést mutathatnak. 

 

A gyermekkel foglalkozó felnőttnek ismernie kell a fiziológiás mozgásfejlődés menetét annak 

érdekében, hogy felismerje a bármilyen kis mértékű atipikus fejlődést is. A minél korábbi életszakaszban 

történő felismerés és beavatkozás a hatékony segítség szempontjából felbecsülhetetlen. 

 

Mint a fejlődés minden területére, úgy a mozgásra is igaz, hogy nem szabad kizárólag csak a csecsemő 

mozgását figyelembe venni, amikor a fejlődést atipikusnak ítéljük. Ha a fejlődés más területén 

egyértelmű a haladás, akkor ne vonjunk le elhamarkodott következtetést. Ha élénk, érdeklődő a 

tekintete, ügyesen játszik, figyel a környezetében történő eseményekre, az ismerős felnőtteket 

megismeri, anyjának örül, reakciói az adott helyzetre vonatkozóan adekvátak, akkor nincs más dolgunk, 

mint fenntartani a mozgáskedvét és biztosítani a feltételeket a mozgás további fejlődéséhez. 
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A kezdeti, korai figyelmeztető jelek: 

- Újszülött korban változó tónus, végtagokon nyújtott tartás tapasztalható. Az elemi 

mozgásminták és a csecsemőreflexek hiányoznak. 

- 2-3 hónapos korban fokozott tónus, aszimmetria látható, nem figyel, vagy mozgással nem tudja 

követni az ingerforrást, táplálékfelvételnél zavarok jelentkeznek, nem emeli a fejét. A csecsemő 

nem figyel a tárgyakra, nem néz rájuk, nem követi szemmel a játékokat, nem nyúl értük. A kezek 

sokáig ökölbe szorulnak, a fiziológiás ököltartás időszaka után is. A végtagjait nem egyformán 

mozgatja, kezei közül vagy az egyik, vagy mindkettő alig vagy furcsán mozog. 

- 5 hónapos kora körül alkartámasz hiányzik, felhúzódzkodási reakció és fejtartás hiányzik, nem 

fog, vagy hüvelykujj a tenyérbe van hajtva. 

- 7 hónaposan tónusos reflexek jelen vannak, hason fejét nem emeli, kezén nem támaszkodik, 

ülve nem tartja magát, nem fordul hasra, hátra, két kézzel nem tud fogni. 

- 8-9 hónaposan nem próbál meg felülni, nem próbál meg „négykéztérdre” emelkedni. 

- 10 hónaposan nincs kúszási kísérlet, nincs felállási kísérlet, álló helyzetben spiccel, keresztez. 

- 1,5 – 2 éves korban a járó gyermek mozgása ügyetlen, koordinálatlan, egyensúlya nem 

megfelelő. A nehezített járásgyakorlatok során bizonytalanság, egyensúlyzavar lép fel. A 

beszéd egy motoros tevékenység, a finommozgások összerendezettségét kívánja meg, ami a 

nagymozgásokra épül rá. Így, ha a nagymozgások fejlődése nem megfelelő, az hatással lehet 

a beszéd fejlődésére is. 

- 3 éves kor körül késik a testfél dominancia kialakulása. Tériorientációs problémák jelentkeznek: 

térben való tájékozódás, síkban való tájékozódási nehézség. 

- Finommozgásos nehézségek, grafomotoros nehézségek, ügyetlenség: ügyetlen 

rajztevékenység vagy kései rajzolás, helytelen ceruzafogás, gyenge vagy túl erős 

írásnyomaték, papírhatár-vonalhatár tartási nehézség, ollóhasználati ügyetlenség, nehézségek 

a mindennapi teendők körül: gombolás, zipzár, tépőzár használat, stb. 

- A gyermek mozgásfejlődése elmaradást mutat egészséges társaihoz képest, a megtanulandó 

mozgásformákat megkésve vagy rosszul kivitelezi.  

- Egyik szem sérülésére utal, ha a gyermek mindig csak az egyik irányba lévő vizuális ingerekre 

figyel fel, ha a középvonalon túl már nem követi a tárgyat. 

- Izomtónusuk lehet hypotón (petyhüdt) vagy spasztikus (feszes). Mindkét izomtónus zavarnak 

több fokozata van, lehet ez igen súlyos formában megjelenő vagy csak minimális eltérés, amit 

a szakavatott szemnek is nehéz lehet felismerni. Hypotónia esetén a gyermek izomzata nagyon 

laza, lógnak a végtagok, rongybabára emlékeztet. Spaszticitás estén az izmok görcsösen 

megfeszülnek, a felső végtag hajlított, az alsóvégtag nyújtott helyzetű.  

- Fejüket nem vagy késve emelik, késik vagy kimarad a fordulás, kúszás, mászás. Mindenképpen 

figyelmeztető jel, ha a mozgásfejlődése tartósan megreked egy szinten és nem is próbálkozik 

újabb mozgásformák elsajátításával. 

- Késik a mozgásfejlődés, motorosan lassabban fejlődik, ügyetlen, koordinálatlan, egyensúly 

problémák mutatkoznak. 
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- Előfordul, hogy furcsa testtartásuk van, esetleg egyik oldalukat kevesebbet, vagy többet 

használják. 

- Idegrendszeri érintettség jele, ha az egyébként jól mozgó gyermek sokat és intenzíven nyálzik 

a fogzás idején túl is. Előfordulhat nyálzás 2-3 éves korban is. 

- A túlzott nyugodtság vagy nyugtalanság. 

- Motoros nyugtalanság, amire a céltalanság jellemző, sokat rohangál, futkos a szobában. 

Figyelmét minden csak rövid időre köti le. Nem képes az elmélyült tevékenységre. 

- Nem tud megülni hosszasan, mocorog a széken, felpattan, futkározni kezd.   

- Szem-kéz, illetve szem-lábkoordinációs nehézségek. 

- Nehezített mozgásformák kerülése, elutasítása, pl. mászóka, egyenetlen talajon való járás, stb. 

 

Mindenféle fogyatékosságnak más és más figyelmeztető tünetei vannak. A központi idegrendszert ért 

károsodások első jelei 0-3 hónapos korban jelentkeznek először, de mindenképp 3 éves kor előtt. 

 

Nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, mert a tünetek az idő múlásával változhatnak, 

javulhatnak, romolhatnak vagy átalakulhatnak. Az életkor előrehaladtával válik egyre inkább 

nyilvánvalóvá az eltérő fejlődésmenet. 

 

Ha a fejlődés egészét tekintetbe véve olyan vélemény alakult ki, hogy a gyermek atipikusan fejlődik, 

mindenképpen megfelelő szakemberrel is szükséges konzultálnia a szülőnek. 

 

A szülővel való kommunikációra nagyon figyelni kell ekkor. Nem szabad a valóságnak nem megfelelő 

információt adni, az általunk tapasztalt tényeket el kell mondani, de ne diagnosztizáljunk! Nagy 

empátiával kell közeledni a szülő felé. Szakítani kell időt arra, hogy olyankor mondjuk el 

észrevételeinket, amikor csak a szülőre tudunk figyelni, nem kell a csoport többi gyermekére is 

felügyelni. Másik fontos momentum, hogy ne a többi szülő füle hallatára beszélgessünk a szülővel. 

Legyünk nagyon toleránsak, lehet, hogy először elutasító a szülő velünk, ami teljesen természetes 

reakció a részéről. Gondoljuk végig, mennyire nehezen elfogadható, ha az addig egészségesnek vélt 

gyermekünkről kiderül, hogy fejlődésében eltérést mutat. Minél nagyobb a gond, annál nehezebb ezzel 

megbirkózni a szülőnek. Legyen rögtön javaslatunk, hogy hova fordulhat segítségért, milyen 

szakembert keressen fel gyermekével.  
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2. Környezettudatos nevelés 

 

 

 

 

„A környezettudatos magatartás, a környezettel és  

a környezet problémáival kapcsolatos ismeretek,  

a környezet megóvását célzó attitűdök, készségek és  

a környezet megóvása érdekében történő cselekvésre való hajlam  

képezik a környezeti nevelés legfontosabb tényezőit.”  

(Major Lenke, 2012). 

 

 

 
Forrás: pixabay.com 
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2.1 Környezettudatosság kialakítása 3 éves kor alatt 

 

A környezeti nevelés egyfajta környezetkultúrára nevelés, mely a környezetre vonatkozó ismeretektől 

a környezetbarát életmódig terjedő létezés teljes skálát jelenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalás 

A környezeti nevelés egyfajta környezetkultúrára nevelés, mely a környezetre vonatkozó 

ismeretektől a környezetbarát életmódig terjedő létezés teljes skálát jelenti. Életünk első három éve 

a környezettel való kapcsolatot tekintve is meghatározó, hiszen erre az időszakra esik a világ 

sokféleségének, szépségének, érdekességének első, alapvető élményű megtapasztalása.  

 

A kisgyermekkori érdeklődés felkeltése és a figyelem fenntartása interaktív, játékos, 

élményközpontú, cselekedtetve megmutató formában valósítható meg leginkább. Egy kisgyermek 

szemében a szülők jelentik az első támpontot, a követendő mintát, ugyanakkor a kisgyermekek 

nappali ellátását nyújtó intézmény, szolgáltató is rengeteget tehet a gyermekek környezettudatossá 

neveléséért. 

 

A környezeti nevelés feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. Fontos, 

hogy a környezeti nevelés megvalósítása olyan sokszínű tevékenység legyen, amelynek alapja a 

játék. 

 

A tanulás csak fizikai-érzelmi biztonság esetén lehetséges. A kisgyermek igényli a számára fontos 

felnőtt szeretetteljes, kompetenciát erősítő jelenlétét, figyelmét. 

 

Cél 

A környezeti nevelés, a gyermekek fenntartható fejlődéssel való megismertetése alapvető a 

fenntartható életkörülmények és fejlődés szempontjából, A gyermekek a jövő meghatározói, 

döntéseikkel nemcsak saját életüket, de Földünk sorsát is meghatározhatják, ezért rendkívüli 

jelentőséggel bír a megfelelő tájékoztatásuk, tájékozódásuk már a kisgyermekkori gondozás-

nevelés során. 

 

Kulcsszavak 

természeti környezet, társadalmi környezet, környezettudatos életvitel, környezeti kultúrára nevelés 

 

Tanulást segítő kérdések 

Melyek a környezettudatos nevelés kialakításának főbb témái? 

Mit jelentsen a kisgyermek számára a természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi 

viszony? 

Milyen hagyományokkal ismertethetjük meg a kisgyermekeket? 

Hogyan ismertethetjük meg a kisgyermeket a fenntarthatósággal, annak fontosságával? 

Mit jelent a kisgyermek életében az egészséges és biztonságos környezet? 

 

Ajánlott irodalom 

Vásárhelyi Judit (2010, szerk.): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, Alapvetés. Harmadik, javított 

kiadás, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 
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A környezeti nevelés jellemző értékrendszere az élet – és minden élő és élettelen létező – 

tisztelete, ez adja az erkölcsi alapvetését. A környezeti nevelés értéknek tartja a természet 

erőforrásainak kíméletét, a természet törvényeivel harmonizáló magatartást és a környezetért 

felelős életvitelt; ennek megfelelően az anyagi javak birtoklása és fogyasztása tekintetében a 

mértékletességet és takarékosságot. 

 

A környezeti nevelés filozófiája szerint az ember nem mindenható ura, hanem része a 

természetnek. A többi élőlény közül való kiemelkedésünk nem előjogokkal jár, hanem 

éppenséggel a Föld iránti kötelességekkel. Ez a környezeti nevelés alapvető értéke. Sokat kell 

tennünk azért, hogy ez az érték meghatározó legyen az egyénekben, s még többet annak 

érdekében, hogy társadalmi szinten – és „Földméretben” is – érvényessé váljon (Nemzeti 

Környezeti Nevelési Stratégia, 2010). 

 

A környezettudatosság, a környezettudatos életforma – megfelelő környezeti nevelés után – az egész 

életünket átható jelenség. A (természetes és mesterséges) környezettel kapcsolatos alapvető 

attitűdök már az egészen korai gyermekkorban kialakulnak.  

Életünk első három éve a környezettel való kapcsolatot tekintve is meghatározó. Ekkor 

formálódnak a személyiség alapjai, ekkor különül el az Én és a nem-Én (azaz a Környezet).  

Erre az időszakra esik a világ sokféleségének, szépségének, érdekességének első, alapvető 

élményű megtapasztalása. Kiemelt fontossága van ebben a folyamatban a családnak, s azon 

belül is az érzelmi alapozásnak. 

 

A környezeti nevelés, a gyermekek fenntartható fejlődéssel való megismertetése rendkívül fontos, 

hiszen a gyermekek a jövő meghatározói, döntéseikkel nemcsak saját életüket, de Földünk sorsát is 

meghatározhatják. Mindezek miatt fontos, hogy nevelésükben helyet kapjon a környezettudatosság. 

 

A környezettudatos értékrend kialakítását nem lehet elég korán kezdeni, ebben pedig a felnőtteknek 

van különösen nagy szerepük és felelősségük. Egy kisgyermek szemében a szülők jelentik az első 

támpontot, a követendő mintát. Ha a gyermek azt látja, hogy a szülei óvják a természetet, esetleg 

tudatosan vásárolnak, és szelektíven gyűjtik a hulladékot, akkor ez válik számára természetessé, és 

később valószínűleg ő is ilyen értékrend szerint fog élni. A szülők szerepe tehát megkérdőjelezhetetlen. 

Ugyanakkor a kisgyermekek nappali ellátását nyújtó intézmény, szolgáltató is rengeteget tehet a 

gyermekek környezettudatossá neveléséért. Növények ültetésével és gondozásával, a természet 

szeretetét kifejező dalok, versek, mondókák megtanításával és gyakorlásával mind hozzájárulhatnak 

ehhez a célhoz. 

 

A környezeti nevelés, különösen a koragyermekkorban, több, mint csupán egyfajta természettudományi 

célú oktatás. Ebben a korban a tények és szabályok ismereténél fontosabb a közvetlen 

tapasztalatszerzés. Megfelelő környezeti nevelési programmal elérhető, hogy a gyermekek 

fogékonnyá váljanak a természet szépségeire, és kialakuljon bennük a felelősségtudat a természeti 
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környezet iránt. Fontos, hogy a gyermekek megértsék: a természeti környezet minden tagja között 

kölcsönös egymásra utaltság áll fönn (Major, 2012). 

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

A környezet megismerése nem korlátozódik csak foglalkozásokra és tervszerű, tudatos 

kezdeményezésekre, hanem átfogja a koragyermekkor teljes életszakaszát. Benne van a spontán 

játékban, az önkiszolgáló tevékenységben, a szabadban töltött idő pillanataiban, a beszélgetésekben, 

megfigyelő sétákban, kirándulásokban. 

 

A 0-3 éves korosztálynak szóló környezeti nevelési tevékenység tervezése nagy körültekintést 

igényel a foglakozást vezető részéről, hiszen ennek a korosztálynak az igényeit kielégíteni, már csak 

az életkori sajátosságaikból fakadóan sem egyszerű.  

 

A kisgyermekkori érdeklődés felkeltése és a figyelem fenntartása interaktív, játékos, élményközpontú, 

cselekedtetve megmutató formában valósítható meg leginkább. Fontos, hogy a fokozatosság elvét 

követve a megismertetés során, a közelebbitől a távolabbi felé haladjunk. 

 

A környezeti nevelés tevékenységének komplexitása az alábbiakban is megmutatkozik: 

- A környezettel való ismerkedés közben is alakul a gyermekek társas magatartása, 

alkalmazkodó képessége. 

- Fejlődik beszédmegértő és nyelvi kifejezőképessége. 

- Érzékeli környezetében a szépséget, tisztaságot, ezáltal fejlődik esztétikai érzéke, környezeti 

higiénéje. 

- Pozitív érzelmi viszony alakul ki a lakóhely, a szülőföld iránt. 

- Környezetéből szerzett ismereteit felhasználja a játékban. 

- A környezeti témakörök jó részében szerepe van a gyermeki tevékenykedésnek. 

- Az érzékelt valóságot az ábrázolás eszközeivel fejezik ki a gyermekek. 

- Hangulatkeltő, hangulatszínező lehet a témába vágó, valóságismeretre nevelő mese, vers. 
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- A dalok, dalos játékok a hangulat elemeinek megéreztetésével, a népszokások 

megismertetésén keresztül kapcsolódnak a környezeti témakörökhöz. 

 

 

Forrás: pixabay.com, saját szerkesztés 

 

A környezeti nevelés feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. Fontos, hogy 

a környezeti nevelés megvalósítása olyan sokszínű tevékenység legyen, amelynek alapja a játék. 

 

A tanulás lehetséges formái: 

- az utánzásos, minta- és modellkövetéses tanulás (szokások alakítása); 

- a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

- a játékos, cselekvéses tanulás; 

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

- a kisgyermeknevelő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

- a gyakorlati problémamegoldás. 

A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának 

bensőséges, intim helyzetei. 

A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak 

elválaszthatatlan egységet kell alkotnia. A gondozás minden helyzetében nevelés 

folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei nem korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. 

A fiziológiás szükségletek kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek 
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kielégítésének feltételeit. A professzionális gondozás hozzájárul a személyes 

kapcsolatok pozitív alakulásához és a nevelési feladatok megvalósulásának egyik 

kiemelt színtere. 

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint1 tanulás, minden olyan 

tapasztalat-, illetve információszerzési folyamat, amely tartós változást idéz elő a 

viselkedésben, illetve a gondolkodásban, valamint elősegíti, hogy a gyermek 

megismerje önmagát és környezetét. A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből 

adódó tevékenységekbe ágyazottan történik.  

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

A környezettudatos nevelés kialakításának főbb témái 

(1) A gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése, 

megszerettetése. 

(2) A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony. 

(3) A környezettudatos életvitel alapjai. 

(4) Egészséges és biztonságos környezet. 

(5) Környezeti kultúrára nevelés. 

 

A környezeti nevelés részeként létrejövő tanulásnak tehát spontán játékos formában szükséges 

megvalósulnia annak érdekében, hogy a kisgyermekek cselekvő aktivitással, örömet okozó 

tapasztalatszerzéssel jussanak a megfelelő ismeretek birtokába. 

 

 

 

                                                           
1 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
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2.2 A környezettudatos nevelés főbb témái 

 

2.2.1 A gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése, 

megszerettetése 

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

Az ember és környezete harmóniájára törekvő, a fenntarthatóságot segítő hagyományokból nagyon 

sokat tanulhatunk. 

Régebben, amikor tudás, ismeret, információ, szokás, rítus magától értetődően 

hagyományozódott át apáról fiúra, anyáról leányra, öregről fiatalra az egyes közösségekben, a 

hagyományok művelése is a köznyelv része volt. A szokásdalok, népdalok, gyermekjáték-dalok 

hangkészlete, felépítése, ritmikája, a játékok módja és minden egyéb jellemzője automatikusan 

a felcseperedő gyermek sajátjává vált, az elsajátítás természetes és magától értetődő volt.  

 

A családokban, faluközösségekben még megvolt az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 

szöveges és zenei kincstár, amelyből az alkalmaknak megfelelően lehetett — és tudtak — 

válogatni a játszó vagy ünneplő események során a felnőttek, de a gyermekek is (Gábor, 2011). 

 

Hagyományaink többet jelentenek, mint csak a múltból megmaradt szokásrendszert. 

Jelenünket is átszövik, folyamatosan változnak, módosulnak a társadalom és környezete 

pillanatnyi állapota szerint. Természetbe ágyazottságunk és hagyományaink 

kapcsolatrendszerének szemléltetése nagymértékben és fontos irányban segítheti a környezeti 

és a fenntarthatóságra való nevelést. 

 

Ismerjünk meg, őrizzünk meg, élesszünk újjá és tanítsunk minél több, a természettel együtt 

létezést tükröző hagyományt, szokást, mert ezeknek ma is pozitív pedagógiai hatása van.  

A természet változásaihoz kötődő ünnepeknek fontos szerepe van a természethez való 

viszonyunkban, ugyanez mondható el a családi és a társadalmi beilleszkedés, kötődés 

területén is: 
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a farsang, mint a tél végét jelző időszak, a májusfa állítása, az aratáshoz 

kapcsolódó ünnep, illetve a családban a születésnap, anyák napja, eljegyzés, 

házasság.  

 

2.2.2 A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony 

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

A külső világ tevékeny megismerése 

Fontos, hogy a gyermek számára kialakítsuk a természeti és társadalmi környezethez 

való pozitív érzelmi viszonyt, pozitív viselkedési formákat és magatartásmódokat, 

megalapozzuk a környezeti kultúra iránti igényt.  

A gyermek közvetlen környezetében lévő élővilág megismertetése és megszerettetése, 

az élő és élettelen környezeti tényezők közötti leglényegesebb összefüggések 

megláttatása − a mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének 

alakításával – elengedhetetlen a környezeti kultúra alapjainak megteremtéséhez. 

 

A társadalmi környezet témakörei 

- a család; 

- a bölcsődei környezet; 

- az emberek élete, foglalkozások; 

- szokások, néphagyományok, ünnepek; 

- a közlekedés, a járművek és a gyalogos közlekedés; 

- a technikai környezet. 

 

 

A természeti környezet témakörei 

- a környezet színei; 

- a bölcsődei, városi, földrajzi környezet; 

- a környezet élettelen elemei /föld, víz, levegő, kőzetek/; 
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- az idő /nap, hét, hónap, évszakok/, a körforgás; 

- az évszakok /jellemző jegyek, körforgás/; 

- az időjárás változásai és hatása az emberekre, állatokra, növényekre; 

- növényvilág; 

- állatvilág; 

- növény és kisállat gondozás; 

- az emberi test; 

- a fejlődés, növekedés; 

- természet és környezetvédelem kérdései; 

- energiatakarékosság, hulladék felhasználás, szelektív gyűjtés, komposztálás; 

- a természet ünnepei. 

 

 

-  
Forrás: pixabay.com 

 

 

2.2.3 A környezettudatos életvitel alapjai 

 

Ökológiai lábnyom → jelentése: az adott technikai fejlettség mellett egy emberi csoportnak, 

társadalomnak mennyi földre, vízre van szüksége az önfenntartáshoz és a keletkezett hulladék 

elnyeléséhez. 

 

A környezettudatos életvitelt és ennek részeként az ökológiai lábnyom megismerését és figyelembe 

vételét természetesen a bölcsődés korú gyermekek korához illeszkedően, játékos formában, 

megfigyeléssel lehet felhasználni, jellemzően az alábbiak szerint: 

- az évszakok és a természet változásainak megfigyelése; 

- a természet és az állatok megismerése, szeretete, a természet védelme; 

- természetes alapanyagok megismerése és használata; 

- egészséges ételek, italok kóstolása, fogyasztása; 

- az energiával való takarékoskodás: 
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o folyóvíz használatának csökkentése (csap elzárása, spórolás a vízzel, esővíz 

gyűjtése); 

o szelektív hulladékgyűjtés; 

o újrahasznosítás. 

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

A környezettudatos életvitel kialakításának előkészítése nemcsak a kisgyermekre, hanem a 

környezetében élő felnőttekre is hatással lehet.  

A papírhulladék, a műanyag palackok és kupakok elkülönítetten történő gyűjtése, tárolása, majd 

az ezeket begyűjtő hulladékgyűjtő autó érkezése mind-mind a kisgyermekek érdeklődését 

felkeltő és a folytatásra ösztönző mozzanata lehet a napi tevékenykedésnek. 

 

A „hulladék nem szemét” elvet követve érdemes gondolni az újrahasznosítás lehetőségeinek körére is. 

A háztartásokban egyre nagyobb helyet foglalnak el a csomagolási hulladékok. Mivel funkciójukat 

tekintve nagyon rövid életűek, hamar hulladékká válnak, ekkor pedig rajtunk múlik, hogy mi lesz a 

további – hasznos − sorsuk: szelektív hulladékgyűjtőbe kerülnek, vagy újrahasznosítjuk őket. 

A csomagolópapírok mellett a rontott (használt) papírok is a külön tárolóba kerülhetnek, hogy a 

gyermekek újból felhasználhassák azokat (elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni stb.) 

 

 

2.2.4 Egészséges és biztonságos környezet 

 

2.2.4.1 A környezet és emberi egészség közötti szoros kapcsolat − a környezeti ártalmak 

és az egészségkárosodás közötti összefüggések 

 

Az egészség értékének tudatosítása 

Az egészséggel kapcsolatos ismeretanyag szükséges, de korántsem elégséges feltétele az 

egészséges életvitel, életmód alakulásának. Lényegesek azok a – főleg módszertani – elemek, 

melyek segítik az ismeretekkel összhangban lévő környezettudatos, „egészségtudatos” 

magatartás kialakulását. 
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Egészségfejlesztési stratégia kialakítása, a megelőzés lehetőségei, rizikócsoportos 

megközelítés (korai szűrés a problémák feltárására), kortárshatások (különösen az 

egészséget veszélyeztető magatartások), közösségi alapú komplex egészségfejlesztő 

programok tervezése kreativitást igénylő-, hangulatkeltő-, mozgásos-, rajzos-

memóriafejlesztő-, asszociációs- és modelljátékokkal. 

 

Az egészségügyi szokások, az egészséges életmód kialakításának a kisgyermek jövője 

szempontjából alapvető fontossága van. 

Az egészséggel kapcsolatos magatartás magában foglalja a preventív magatartást, az 

egészség megtartását és az egészség fejlesztését elősegítő magatartásformákat, például a 

táplálkozáskontrollt, a mozgást, a biztonságos környezet kialakítását. 

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

2.2.4.2 A fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése 

 

Az ember, így a kisgyermek is állandó kapcsolatban áll a környezetével, fejlődését személyi és tárgyi 

feltételek rendszere és kölcsönhatása határozza meg. A személyes környezet képviselője a 

kisgyermeknevelő is, aki a kisgyermek számára a mintát, a modellt adja. A kisgyermeknevelőnek ezért 

is fontos feladata az optimális feltételek biztosítása.  

 

A higiénés műveletek elsajátításában nagy szerepe van az utánzásnak, a felnőtt 

példamutatásának. Az életkornak és egyéni adottságoknak megfelelő életritmus, a napirend 

kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés alapfeltétele.  

A táplálkozás, a testápolás, az öltözködés, a mozgás, a levegőzés, a pihenés és az 

alvás megszervezésével, az ezekhez kapcsolódó tevékenységekkel és az ezeken 

alapuló szokások kialakításával van mód biztosítani a kisgyermekek számára a 

megfelelő életritmus kialakítását. Fontos a rendszeresség, a tevékenységek megfelelő 

sorrendje igényének kialakítása és megtartása. 
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A gyermek szükségletei és igényei együtt változnak életkorával, fejlődésével (pl. 

csecsemőkortól nő az ébrenléti idő, csökken az étkezések száma, változik a gyermek mozgása, 

módosul játékigénye, stb.), így a szükségletek, igények kielégítési módjának is az életkornak 

megfelelően változnia kell. Ennek megfelelően külön kell kialakítani a csecsemő, a tipegő, 

valamint a két-három évesek csoportjának napirendjét. 

A csoportok napirendje ugyanakkor az év folyamán is módosul, egyrészt a gyermekek 

fejlődésének, s így szükségleteik változásának, másrészt az évszakok, s így az életmód 

változásának megfelelően (a szeptemberben 7-8 hónapos csecsemő júniusra csaknem másfél 

éves, aki szeptemberben másfél év körül van, tavaszra már több, mint 2 éves, tehát mások a 

szükségletei). Emellett télen a levegőzés több előkészületet igényel, tavasztól fokozatosan nő 

a szabadban való tartózkodás ideje, és más körülmények is szükségessé tehetik a napirend 

módosítását.  

A csoportok napirendje tehát nem lehet statikus, hanem azt a szükségleteknek 

megfelelően, rugalmasan kell változtatni, amely azonban sohasem ötletszerű, hanem 

mindig körültekintő megfontolás és szükség szerint egyeztetés eredménye. 

 

A kisgyermekek számára kialakítandó csoportszobákat – a nevelési intézmények tervezési előírásai 

(MSZ 24210-1) értelmében – úgy kell megtervezni, hogy azok az adott korosztály számára megfelelőek 

és biztonságosak legyenek. 

A bútorokat és berendezési tárgyakat, eszközöket balesetmentesen kell elhelyezni, azoknak 

maguknak is biztonságosnak kell lenniük (megfelelő méret, lekerekített élek, könnyű 

mozgathatóság, megfelelően megmunkált felület, kopásállóság, könnyű tisztítás/fertőtlenítés).  

Az alvás, az étkezés, a csendes játék és a nagyobb mozgások területét egy szobán belül, 

lehetőleg korosztály szerint kell megtervezni. 

A gyermekek által használt helyiségek levegőcseréjét természetes szellőzéssel kell biztosítani, 

lehetőleg folyamatosan, ugyanakkor kerülni kell a huzatot. 

 

 
Forrás: pixabay.com 
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A bölcsődés kisgyermek a nap legnagyobb részét társakkal, gyermekek számára kialakított 

környezetben tölti. A családban nevelkedő kisgyermekekhez hasonlóan a bölcsődei ellátásban 

résztvevő kisgyermeknek is lehetősége van a mindennapi tevékenységébe bekapcsolódni, annak 

részfeladatait a kisgyermeknevelővel együtt végezni. Mindez örömforrás és tanulás egyben.  

 

A bölcsődében is lehet olyan helyzetet teremteni, hogy a gyermek „dolgozhasson”, ilyen az 

étkezésekhez történő előkészület jegyében a terítés, vagy a játékmosás, amit szintén lehet együtt 

végezni. Ezen tevékenységformák sorát gazdagítják az alábbiak is: 

- gyümölcstisztítás, tésztagyúrás, süteményformázás, babaruhamosás, stb.; 

- terményekkel való játék, alkotótevékenység (pl.: falevélgyűjtés, ragasztás, festés, stb.); 

- természeti anyagokkal való ismerkedés – homok, víz – olyan időszakban, amikor ez az udvaron 

nem lehetséges a rossz időjárás miatt. 

 

 

2.2.5 Környezeti kultúrára nevelés 

 

Fontos, hogy a gyorsan változó világban a hagyomány értékeiről, mint a társadalmi környezetünk 

egyik fontos területéről, ne feledkezzünk meg. A hagyományok ápolása közben történő együttjátszás, 

együttmunkálkodás, tervezgetés izgalmassá teszi a várakozás időszakát. Minden jeles napot érdemes 

egy hosszabb előkészülettel megelőzni, amelyhez a gyermekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan 

biztosítani lehet a változatos tevékenységeket. 

 

 
Forrás: pixabay.com 

 

Ünnepeink többsége a naptári évhez, az évszakok változásaihoz, az emberi élet sorsfordulóihoz és az 

egyházi ünnepekhez fűződik. 
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Ünnepek: 

- Mikulás; 

- Karácsony; 

- Húsvét; 

- Anyák napja; 

- Nemzeti ünnepek. 

 

Hagyományok, hagyományból kialakult ünnepek: 

- Adventi vásár; 

- Farsang; 

- Születésnap; 

- Évzáró. 

 

Jeles napok: 

- Víz világnapja; 

- Föld napja; 

- Madarak és fák napja 

- Családi- és gyermeknap; 

- …… 

 

 
Forrás: pixabay.com, saját szerkesztés 

 

A környezeti kultúrára nevelés részeként megvalósuló tevékenységek valamilyen élethelyzet közös 

előkészítéséhez és megoldásához, a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. 

viráglocsolás, gyümölcsnap előkészítése stb.).  
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Az öröm forrása az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység fontosságának, 

hasznosságának átélése. A kisgyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek. Az 

önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat.  

A helyzetek lényeges tanulási lehetősége az egymásra épülő elemekből álló műveletsorhoz 

igazodással próbálkozás, az együttműködés és a feladatok megosztása.  

Az egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényességet, 

a mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembe vételét és az empátiát. 
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