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1. Bevezető 

 

 

 Mindig foglalkoztatott az a gondolat, hogy átlagon aluli, vagy felüli gyerekekkel 

foglalkozzam. Tanulmányaimnak köszönhetően sikerült egyre több információt gyűjtenem, 

tapasztalatot szereznem az ő kis világukból, képességeikről. Fontosnak tatom, hogy ne 

legyenek elhanyagolva sem a fejlesztésben, sem a nevelésben, hiszen ők is a társadalom részét 

képezik, velük alkotunk egy egészet. Érdekelt, hogyan boldogulnak olyan feladatokkal, 

problémákkal, ami nem fejlettséghez és képességekhez van mérve. Munkámban gyengébb 

tanulókat vettem alapul, tanulási nehézségekkel, beszédhibával rendelkezőket.  

Sokan azt gondolják, az oktatás és nevelés egy igen egyszerű feladat, holott ez nem így van. 

Rengeteg ismerettel kell rendelkeznie egy pedagógusnak, pláne abban az esetben, ha kisegítős 

csoportban szeretne dolgozni. Végtelen türelemre, megértésre és elfogadásra van szükség. Ám 

van egy tantárgy, melyet kortól és nemtől függetlenül minden kisdiák szeret, ez pedig nem 

más, mint a testnevelés. Ez a tudás hatalmat jelent a nevelő kezében, amit tudni kell jól 

felhasználni, a meghatározott időt hasznosan, és maximálisan, teljes egészében kihasználni. 

Nem elég folyton játszani. A gyerekeket fel kel készíteni a mindennapi élet nehézségeire, 

kihívásáraira, hogy önállóan is meg tudják állni a helyüket a világban, s hogy a társadalom 

hasznos részét képezzék. Az izomzat helyes terhelése esetén fejlődés jelentkezik, ami 

megakadályozza a deformitások létrejöttét, esetleg megfelelő gyakorlatok által a már meglévő 

elváltozás kezelhető. Ügyesség, gyorsaság, egyensúly, kitartás, bátorság kialakulásában és 

megteremtésében szintén nagyon fontos szerepet tölt be a testnevelés óra.  

Munkámban ismertetem a tudnivalókat a témámmal kapcsolatban, majd a kutatás anyagát és 

eredményeit egyaránt. Remélem, új információkkal szolgálok, esetleg újabb ötleteket merít az 

olvasó belőle.  
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2. Korábbi kutatások a témában 

 

Az általános iskolai és kisegítő iskolai tanulók intellektuális fejlettségi szintjének 

összehasonlításáról Klauer (1964) azt írja, hogy az iskolai teljesítmények gyengesége nem 

jelent feltétlenül fejlődési visszamaradottságot. Ezért nem a különbségek keresésére javasolja 

a hangsúlyt helyezni, hanem sokkal inkább olyan gyakorlati módszerek kidolgozására, 

amelyek elősegítik a gyengébb tehetségű gyermekek teljesítményeinek növelését. A kisegítő 

iskola pedagógiája céljául azt tűzte ki, hogy kutassa azokat a nevelési eszközöket, 

differenciált fejlesztő eljárásokat, amelyekkel a tanulásban elmaradt gyermekek hátránya 

csökkenthető. 

„Az értelmi fogyatékosság (oligofrénia) átfogó kifejezése mindazoknak a különböző 

súlyossági fokú állapotoknak, amelyekre elsősorban az intellektus károsodása jellemző. Ez az 

állapot a neuroendokrin rendszer strukturális csökkentértékűségén, illetve funkciózavarán 

alapszik. Jellemző rá, hogy öröklött, vagy a korai életszakaszban keletkezett, maradandó, 

irreverzibilis, az egész életen át tart, és bár a fejlődés és speciális fejlesztés lehetősége fennáll, 

az állapot nem szüntethető meg, az értelmi erő elsődleges károsodása mellett az egész 

személyiség zavarát hozza létre, vagyis az intellektuális csökkenésen kívül az ép és a 

fogyatékos értelem között minőségi különbségek mutatkoznak a legkülönfélébb etiológiájú 

kórképekhez, mint tünet csatlakozik.” (Illyés Gy.-né és mtsai 1968) 

Kleber (1977) Kutatásaival bizonyította, hogy az átlagosnál gyengébb képességű gyermekek 

is eredményesen elvégezhetik az általános iskolát, ha ott minden szempontból jók a tanulási 

feltételek. Ez azt jelenti, hogy a tanulási teljesítmény eltérésében az iskola minősége legalább 

annyira döntő, mint a gyermek adottságai. Nincsenek olyan kizárólagos és egyértelmű 

ismérvek, amelyekkel a tanulásban akadályozott gyermekeket pontosan le lehetne írni, és el 

lehetne különíteni őket a tanulásban nem akadályozottaktól.  

Az akadálytalan és eredményes tanulás egyik előfeltétele az érzékszervek, az érzékelési 

folyamatok kifogástalan állapota, fejlődése, működése. A nehezen tanuló, tanulásban 

akadályozott gyermekek érzékelési, észlelési folyamatai spontán módon nem fejlődnek 

kielégítően. Ezért speciális nevelésük egyik területe az érzékelés és az észlelés fejlődésének 

elősegítése. Ez akkor is szükséges, ha semmiféle érzékszervi sérülés nem állapítható meg, 

vagy a diagnosztizálható sérülés nem jelentős. Vizsgálati eredmények szerint az idegrendszer 

organikus sérülésére vagy szociális hátrányokra visszavezethető tanulási nehézségek esetén 
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egyaránt nagyobb arányban fordul elő hibás érzékszervi működés, mint épen fejlődő 

társaiknál. (Czeizel-Lányiné-Rátay 1978) 

Alaptétel, hogy a mozgásfejlődést úgy fogjuk föl, mint az emberi fejlődés részterületét. Roth 

(1981) a terminológiai vitákat összefoglalva úgy foglalt állást, hogy a „motorikus fejlődés 

vizsgálatához a térben és időben megfigyelhető emberi mozgások szabályozási és 

funkciófolyamatai tartoznak".  

A szakirodalom a képességek két nagy csoportját említi: a kondicionális és a koordinációs 

képességeket. Az első képességcsoportra az a jellemző, hogy a mozgásnak az energetikai 

feltételeit, a másodikra pedig az, hogy a mozgásnak a szabályozási feltételeit biztosítja 

{Nádori, 1983).  

A koordinációs képességek közül a mozgástanulás, a mozgásszabályozás és az egyensúlyozás 

fejlődése kifejezett. Bakonyi és Nádori (1978) vizsgálatai azt mutatják, hogy ebben az 

életkorban az egyensúlyozásban a vizuális ellenőrzésnek különös jelentősége van. Ebből az a 

gyakorlati következtetés származik, hogy nem szolgálja a mozgáskoordináció fejlesztését, ha 

olyan feladatot kap a gyermek, amelyet csukott szemmel kell végrehajtania.  

E képesség korfüggését a helyből távolugrásban mért teljesítmény alapján tanulmányozhatjuk. 

A teljesítményváltozás tendenciáját megfigyelve felismerhető, hogy a gyorsasági erő 

fejlődése jól követi az erőfejlődés általános tendenciáját. E képesség jellegzetessége, hogy két 

olyan időszak határolható el, amikor a korosztályok közötti különbségek nagyok, vagyis két 

„fejlődési csúcs" választható szét. Az első mindkét nemre vonatkozóan a 4-8 éves kor közé 

esik. Ezt egy viszonylag mérsékeltebb periódus követi. A lányoknál a 11-13, a fiúknál a 12-16 

éves kor között tapasztalható a második szakasz, amely mértékében mintegy fele az elsőnek. 

A fejlődésnek ezt a jellegzetességét más vizsgálatok is megerősítik (Drabik, 1972; Popov, 

1973; Farmosi, 1983).  

"Nem minden gyenge motoros képességekkel rendelkező gyermeket érint ez a tény 

hátrányosan. Vannak közöttük, akik nem is akarnak ügyesek lenni játékukban. Lehet, hogy a 

szülők és a tanárok bátorítóak, nincsenek kitéve szégyennek és nem kerülnek méltatlan 

versengési helyzetekbe. Mégis, azok a gyermekek, akik nem tudnak részt venni eredményesen 

a játékokban, nem írnak rendezetten, nem öltöznek gyorsan, és nem kerülik ki az 

ügyetlenségből eredő baleseteket, gyakran népszerűtlenek, szorongok, és depresszióssá vagy 

visszahúzódóvá válnak. Hajlamosak lehetnek arra, hogy fájdalmakról és látászavarokról 

panaszkodjanak." (McKinlay 1991) 

A pszichomotoros fejlesztés gyakorlati tapasztalatai azt igazolják, hogy a motoros aktivitás 

hatására az intellektuális teljesítmények is javulnak. (Ostenualder, in: Huba 1992).  
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A gyógypedagógiában alkalmazott mozgásnevelés másik irányzata a motoros tanulás 

fokozatai szerint dolgozza ki a mozgásfejlesztő programokat: durva koordináció stádiuma; 

finom koordináció stádiuma; stabilizált finomkoordináció és a variabilitás stádiuma. A 

motoros tanulási folyamat szempontjai az egyes stádiumokhoz rendelten: a motoros 

feladathelyzet és az elérendő teljesítmény megvalósulása; mozgásirányítás; mozgásminőség; 

mozgásérzékelés; információ felvétele és feldolgozása: mozgás-programozás, mozgás-

elképzelés: mozgás-vezérlés és szabályozás. (Begerl982; in: Huba 1992, 7)  

A gyógypedagógiai nevelési folyamatban a fogyatékosság típusától, a személyiségfejlesztés 

igényétől függően más-más tartalommal van jelen a mozgásnevelés (a motorikus képességek 

fejlesztése), a beszédnevelés (a kommunikatív képességek fejlesztése), a gondolkodásnevelés 

(a kognitív képességek fejlesztése), a viselkedésnevelés (az önismeret és a szociális 

képességek fejlesztése), valamint a kreatív képességek nevelése (Mesterházi 1997, 614-615.).  
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3. Tanulásban akadályozott populáció jellemzői 

 

Számos meghatározás született, megkísérelve az értelmi fogyatékosok csoportjának 

körülírását. Például az ún. Budapest-vizsgálat a következő meghatározást alkalmazta: „Az 

értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és környezeti 

hatások eredőjeként alakul ki, amelynek következtében az általános értelmi képesség az adott 

népesség átlagától - az első életévektől kezdve - számottevően elmarad, és amely miatt az 

önálló életvezetés jelentősen akadályozott." (Czeizel - Lányiné - Rátay 1978, 18.) 

„Tapasztalati adatok azt mutatják, hogy az értelmi fogyatékos gyermek akkor kerül a 

legnagyobb nehézségek elé, ha a feladat a strukturális viszonyok mozgékonyságát, változását 

és átcsoportosítását igényli. Ezek a feladatok szembetalálkoznak az eredetileg kialakult 

struktúra keménységével és merevségével az egyik oldalon, és a pszichikai rendszerek 

elégtelen mozgékonyságával a másik oldalon. Az értelmi fogyatékos gyermek sokkal 

szilárdabb, nehézkesebb és zártabb (belső) szerkezetekkel találkozik, mint az ép gyermek. A 

tanulási képesség az ismeretek, viselkedési formák és tanulási eljárások elsajátításának a 

képessége, és viszonylag állandó tulajdonsága a személyiségnek. Megkülönböztetik az 

általános és a speciális tanulási képességet. Míg az előbbinek sokféle megnyilvánulása lehet, 

addig az utóbbi kifejezetten az oktatás folyamán, bizonyos tantárgyak tanulásakor mutatkozik 

meg. A tanulási képesség szorosan összefügg az értelmi-szellemi fejlődéssel, de bizonyos 

esetekben potenciálisan magasabb szintű lehet, mint az aktuális értelmi teljesítmény”. 

(Lompscher 1985) 

Hasonlóképpen vélekedik Nádori (1986) is, azzal a különbséggel, hogy mind a képességeket, 

mind pedig a mozgáskészségeket a nem és az életkor összefüggésében is értelmezi.  

A fogyatékos gyermekek bevonása a többségi iskoláztatásba sok országban, így 

Magyarországon is, fontos politikai célkitűzés. Ennek a törekvésnek a hangsúlyosabbá válása 

egyfelől következik a társadalmi intézmények demokratikus működéséből, azokból a 

humanitárius értékekből, amelyeken az egész közoktatás rendszere alapul, illetve annak a 

jognak a felismeréséből és széleskörű elfogadásából, hogy mindenkinek joga van az iskolai 

oktatásra. Másfelől ennek a politikai célnak a megvalósulását a megfelelő szakmai háttér 

fejlődése tette lehetővé. A közoktatás rendszereinek fejlődése során a normál és a speciális 

tantervű oktatási rendszerek egymás mellett fejlődtek ki, kevés átjárási lehetőséget biztosítva 
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a tanulók számára és így nem adtak igazi megoldást a tanulók összetett pedagógiai 

problémáira. Erre a pedagógiai kihívásra jelent újfajta szemléleti és szervezeti megközelítést 

az inklúzív oktatás, amelynek célja az egymás mellett működő két oktatási rendszer (normál 

és speciális tantervű) ötvözése, mégpedig úgy, hogy egyiknek se vesszenek el az erősségei. 

Az így létrejövő inklúzív oktatás azon a szemléleti változáson alapul, amely szerint az 

iskolának alkalmazkodni kell a beiskolázott gyerekek körében tapasztalható szocio-kulturális, 

képességbeli és a tanulási szükségletekben megnyilvánuló sokféleséghez. A gyerekek igényeit 

részrehajlás nélkül ki kell elégítenie, és kerülnie kell, hogy bárkit vagy bármelyik alcsoportot 

előnyben részesítsen egy másikkal szemben. Az ilyen iskola tehát az iskolai populáció szerves 

részeként kezeli a fogyatékosokat, és nem olyan alcsoportként, amely különleges bánásmódot 

igényel. Az iskola küldetése minden gyermekre nézve az, hogy elismerje jogaikat, segítse 

őket a személyes fejlődésben és felkészítse őket arra, hogy felnőttként képesek legyenek 

felvállalni a képességeik szerint nekik leginkább megfelelő feladatot. Mindenkinek hinnie 

kell, hogy a különbözőségek nem sajnálatosak, hanem üdvözlendőek, és hogy mindegyik 

gyermeket szívesen látják mindegyik iskolában. Az inklúzív iskolában kulcsfogalmak a 

„gyermekközpontúság” és a „differenciálás”. 

Egyes országokban nagyon pontosan vezetik a statisztikát a fogyatékos tanulók oktatását, 

beiskolázását illetően. Máshol az a tendencia figyelhető meg, hogy az adatokat személyesen 

kezelik, és nem adják ki. A gyakorlat azt mutatja, hogy a speciális szükségletű tanulókat 

integrálják az iskolákba, de nem vesznek részt a testnevelés órán. Az 1. ábra számairól jól 

leolvasható, hogy már a regisztrációban jelentős különbségek mutatkoznak. Görögországban 

pl. a tanulók kevesebb, mint egy százalékát jelzik sajátos nevelési igényűként, míg 

Finnországban 17%-nál is többet. Ennek a nagy eltérésnek feltételezhetően összetett okok 

állnak a hátterében: az eltérő törvények, a létszámadatok pontossága, a finanszírozási és 

ellátási rendszerek közötti különbségek (Kőpatakiné, 2004).   
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1. ábra. Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása (Kőpatakiné, 2004)  

 

 

A befogadó gyakorlat nem mindenütt azonos „korú”, néhány országban hosszabb, máshol 

rövidebb időre vezethető vissza (Skandináviában az 50-es évektől, Dániában 1991-től, 

Olaszországban 1977-től, Németországban a nyolcvanas évek végétől, Magyarországon 1993-

tól kap erőteljesebb hangsúlyt az integráció a közgondolkozásban). 

Törvény értelmében a különleges bánásmódot igénylő gyerekek négy csoportját 

különböztetjük meg, ezek a következők: speciális nevelést igénylő, beilleszkedési, 

magatartási és tanulási problémákkal küzdő diákokat, tehetséges diákokat, valamint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű diákokat. 

  

Speciális nevelést igénylő diákok 

A speciális fejlesztés a gyógypedagógia szakterülete. Más elnevezése is van ennek a 

csoportnak, mint fogyatékosok, akadályozottak, biológiai sérültek, speciális nevelést 

igénylőek csoportja stb. Ebbe a csoportba soroljuk: 
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a) tanulásban akadályozottak: enyhe fokban értelmi fogyatékosok, nehezen tanulók; 

b) értelmileg akadályozottak: mérsékelt, súlyos, legsúlyosabb fokban értelmi 

fogyatékosok; 

c) beszédben akadályozottak: beszédsérültek, beszéd-, hang- és nyelvi zavart mutatók; 

d) látássérültek: vakok, gyengénlátók; 

e) hallássérültek: nagyothallók és siketek; 

f) mozgáskorlátozottak: mozgás- és testi fogyatékosok, sérültek; 

g) viselkedés- és teljesítményzavarral küzdők (nehezen nevelhetők); 

h) autista gyermekek (szociális, kognitív és kommunikációs készségek fejlődésének 

zavara, ami kihat az egész személyiségre.) 

a.) Tanulásban akadályozottak: 

Mindazokat a gyermekek és fiatalok soroljuk ebbe a csoportba, akik a tanulási képesség 

fejlődési zavara következtében tartósan és feltűnően nehezen tanulnak. A tanulásban 

akadályozottak a hazai gyógypedagógia új szakkifejezése, amelyet az enyhén értelmi 

fogyatékos, valamint a nehezen tanuló gyermekek csoportjának megjelölésére kezdenek 

használni. Kialakulásának hosszú folyamata van. A fejlődést akadályozó okok nem kizárólag 

a gyermek biológiai pszichológiai adottságaiban keresendők, hanem igen gyakran a családi, 

iskolai, szociális- kulturális környezet kedvezőtlen hatásaiban. 

 

b.) Értelmileg akadályozottak: 

Értelmiségünk fokát intelligenciahányadossal (IQ) fejezzük ki. Ezen belül három csoportot 

különböztetünk meg: 

Enyhét értelmi sérültek csoportja: 50-69 IQ 

Ép megjelenés jellemzi őket. Felnőttkorban be tudnak illeszkedni a társadalomba. Családot 

alapítanak, dolgoznak, betanított, szakmunkákat képesek elvégezni.  

Értelmi fejlődésben akadályozottak: 20-49 IQ 

A motoros és mentális képességek részleges vagy teljes hiánya jellemzi őket, fejlődési 

tempójuk lassú. Tudnak írni és olvasni is. Képesek egyszerű feladatok elvégzésére, a szociális 

magatartás is jól megtanítható. Önálló életvezetésük nagy jelentősen akadályozott, de 

segítséggel, állandó fejlesztéssel fokozható.   

Súlyos értelmi fejlődésben sérült: 0-19 IQ 
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Állandó ápolásra és felügyeletre szorulnak. 

 

c.) Beszédben akadályozottak: 

Beszédhiba alatt a beszéd különféle hibáit, rendellenességeit értjük, tágabb értelemben ide 

soroljuk az írás-olvasási hibákat is. Gyermekeknél gyakoriak és általában férfiaknál. Ide 

soroljuk például a dadogást, hadarás (ritmuszavar), pöszeséget ( kiejtési zavarok), diszfóniát ( 

hangképzési zavar ). 

Súlyosság szerint megkülönböztetünk beszédhibákat, beszédzavarokat és 

beszédfogyatékosságot. A két utolsót a központi idegrendszer károsodásának okaként tartják 

számon.  

A beszédre való tartós képtelenséget nevezzük némaságnak. Némaságnak két fajtáját 

különítjük el, a halló némákét és a süket némákét. 

 

d.) Látássérültek: 

Látászavart az agy nem megfelelő működése is okozhat, valamint a látószervek nem 

megfelelő működése. Ez okoz látászavarokat, közel látást, távollátást, homályos látást stb. 

Színvakság: fekete-fehérben való látást jelenti.  Ha a színvakság részleges, akkor a színek egy 

részét nem érzékeli a beteg.  

Színtévesztés: színek összekeverése, életlen látás miatt. 

Kancsalság is gyakori betegség: a két szem nézővonala eltér egymástól. Az egyik szem képe 

éles, a másikkal általában nem látnak mivel az ideghártya nem a megfelelő helyen van. 

A vakok egyáltalán nem érzékelik a fényt, sem a színeket. Viszont állítások szerint látnak 

álmukban.  

 

e.) Hallássérültek: 

Hallászavarról akkor beszélünk, ha az egyik fül működése hirtelen megváltozik. 

Hallásveszteség jelentkezik, amit tompa zörejek illetve a fülben érzett nyomás kísérhet. Oka 

általában a belső fül vérellátási zavarában keresendő. 

A süket a szó tágabb értelmében hall, de csak nagyot, illetve rosszul, a szó szoros értelmében 

viszont igénytelen, tekintve beszédet, zenét, zörejt. 

f.) Mozgáskorlátozottak: 

Gyógypedagógiai szempontból mozgáskorlátozottnak nevezzük azokat a személyeket, akik a 

mozgató vagy tartó szervrendszer funkciójának sérülése illetve hiánya következtében életkori 
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tevékenységüket nem képesek elvégezni, maradandóan korlátozottak. Nevelésük, 

személyiségfejlődésük átmenetileg vagy tartósan speciális feltételeket kíván. Különösképp 

elterjedt a lúdtalp, s annak különböző változatai. 

  

g.) Viselkedés- és teljesítményzavarral küzdők: 

A nehezen kezelhető gyerekek normál, sőt gyakran kimagaslóan magas intelligenciával 

rendelkeznek, az iskolában mégis sikertelenek. Emellett, illetve ennek következtében 

beilleszkedési problémákkal küzdenek. A tünetek hátterében a tudomány mai állása szerint 

gyakran genetikai hatások, biokémiai jellegű agyi funkciózavar, esetenként agyi sérülések, 

illetve az idegi fejlődés egyenetlensége áll; mindez hiányos és késleltetett érési folyamatot 

okoz. 

 

Beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanuló 

 

Rengeteg okot sorolhatnánk fel, külső és belső szempontok alapján egyaránt, ami egy átlagos, 

jótanuló kisdiák viselkedésének, illetve tanulási eredményeinek változását okozzák. Ilyen 

lehet például a családi helyzet ( válás, testvérek elnyomása stb.) illetve az osztályon belül a 

kiközösítés, verekedés és hasonlók. Ez elegendő ok arra, hogy a diák visszahúzódóvá, 

csendessé váljon, hogy ne figyeljen, ne tanuljon, elveszítse a motiváltságát… Ezek a 

problémák produkálhatnak nehéz olvasást, gyenge helyesírást, rossz számolást és számos más 

dolgot. Fontos, hogy a pedagógus időben észrevegye és reagáljon, derítse ki a romlás, negatív 

viselkedés okát. Kérheti akár szakember ( pszichológus) segítségét is.  

Megkülönböztetjük a tanulási nehézségekkel és tanulási problémákkal küzdő tanulókat: 

- tanulási nehézséggel küzdők pl.: lassú, motiválatlan, hosszabb betegség miatt 

lemaradó, családi, szociális, kulturális, nyelvi hátrányok. 

- tanulási zavarral küzdők pl.:diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, 

súlyosabb beszédhiba. 

Magatartási problémákkal küzdő tanulók:  

- visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedésű tanulók (félénk, csendes, 

visszahúzódó, csavargó stb.) 

- ellenséges (agresszív) és inkonzekvens viselkedésű tanulók (engedetlen, 

kötekedő, támadó, hiperaktív stb.) 
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Jellemző tünetek: szétszórtság, motiválatlanság, figyelmetlenség, memória zavar, írás, 

olvasás, számolás problémája stb. 

 

Tehetséges tanulók 

 

A legfontosabb a tehetség felismerése, és megfelelő fejlesztése, akár iskolán kívül vagy belül, 

szakkörök, versenyek által. A tehetség kifejezést sok módon definiálták már. 

1918-ban Révész Géza a tehetség három összetevőjét különíti el: intelligencia, spontaneitás és 

a gyermek magatartása. A személyiség jellemeit is fontosnak tartja, mint az érdeklődést, 

kitartást, döntésképességet is. 

Az utóbbi időben Joseph Renzulli három gyűrű elmélete terjedt el. Kutatásai szerint a 

tehetséget nem egy vonás vagy jellegzetesség határozza meg, hanem három, s annak is az 

interakciójával jön létre. Ez nem más mint: intelligencia, kreativitás és a feladat iránti 

elkötelezettség. Ma megkülönböztetjük a tehetségeket az szerint hogy hol, milyen 

tudományban jelentkeznek: 

- intellektuális tehetség: matematika, fizika, nyelvek. 

- művészi tehetség: rajzi, zenei, írói, rendezői. 

- pszichomotoros tehetség: sport, tánc, kézügyességet igénylő területek. 

- szociális: vezető, szervező, irányító tehetség.  

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

 

Ha hátrányos helyzetről beszélünk, akkor elsőként mindenki az anyagi háttérre gondol, s 

valójában ez is az elsődleges és mérvadó szempont. Azonban hátrányos helyzetben vannak 

azok a diákok is, akiket vernek a szüleik, vagy nem rendelkezik a tanuláshoz szükséges 

feltételekkel, mint amilyen a nyugalom, csend, tanulóhely stb.  

Egy meghatározás alapján hátrányos helyzetű tanuló az, aki családi körülményei, szociális 

helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultágát jegyző 

megállapította. Halmozottan hátrányos az a gyermek, akinek a törvényes felügyeletét ellátók 

az elemi iskola nyolc osztályát fejezték be, illetve akit tartós nevelésbe vettek. 

A kettő közötti különbség a szülők iskolai végzettségében mutatkozik meg. Ennek értelmében 

a munkaerő piacon nem tartanak igényt a munkájukra, tehát nem kapnak munkát. 



 

14 
 

 

Minden olyan szakaszt, amelyben a motorikus képességek fejlődése lökésszerű - 

vagyis a fejlődési csúcsok - érzékeny fázisnak tekinthető. Ekkor a mozgásingerek nagyobb 

teljesítményjavulást eredményeznek. Vizsgálati eredmények alapján behatárolható szenzibilis 

fázisokat az alábbiak szerint foglalhatjuk össze. 

A különböző izomcsoportokra vonatkozó adatok együttes értékelése azt mutatja, hogy a 

statikus izomerő fejlődésének szenzitív fázisa a fiúknál 11-16 éves, a lányoknál 11-13 éves 

kor között van. Ezen belül a kritikus fázis a lányoknál a nemi érést követő időszakra esik. 

A gyorsasági erőnél és a gyorsaságnál két szenzibilis fázis figyelhető meg. A 3-7 éves kor közötti 

fejlődést a koordináció, a serdülőkorit pedig az erő fejlődése okozza. A második fázis egyben 

kritikus periódus is. 

Az aerob állóképesség szenzitív szakasza az óvodáskortól a serdülésig tart. A kritikus fázis a 

10-12 éves kor közé tehető. 

A koordinációs képességeknél a 8-14 éves kort jelölhetjük meg szenzitív szakaszként.  

Ezeket komplex szenzitív szakaszoknak nevezzük, mivel a szervezet összreakcióit mutatják a 

környezeti hatásokra, közöttük a mozgásingerekre. Ez a komplex szenzitív szakasz 16 tesztben 

megfigyelt változás alapján a lányoknál a 11-12, a fiúknál 13-14 éves korra tehető. 

A MOZGÁSSZERVEZÉS ZAVARAI 

A mozgást mai tudásunk szerint a gyermeki fejlődés egyik sarkalatos pontjának tekintjük. Az 

egész iskoláskor előtti nevelést mozgásnevelési alapokra kívánná helyezni. 

A mozgásfejlődés az érés és tanulás kölcsönhatásában megy végbe. A környezethez való 

alkalmazkodás (adaptáció) folyamatában - zavartalan fejlődés esetén - a gyermek megfelelő 

időben és minőségben sajátítja el' az alapvető mozgásmintákat. Az adaptációt az "ép 

organizmus" és az időben érkező ingerek biztosítják. A mozgásmintákból épülnek fel a mo-

toros készségek, amelyek az ismétlődés révén jól begyakoroltak, pontosak és célszerűek 

lesznek.  

Zavaró tényezők esetén a szervezet kompenzációs mechanizmusokkal igyekszik a külvilág és 

saját maga közötti egyensúlyi állapotot helyreállítani. Ezek a mechanizmusok jelentkezhetnek 

motoros területen - ez esetben eltérő mozgásfejlődést észlelünk - vagy a személyiségfejlődés 

más területein, pl.: magatartászavarok, tanulási zavarok, koncentrációgyengeség stb.. 

formájában. A motoros zavarokat nemcsak a korai agykárosodást elszenvedett gyermekeknél 

találunk, hanem különböző mértékben más károsodások, illetőleg a fejlődést gátló más 

tényezők eseteiben is. 
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P. SCHILLING (1973) nyomán a motoros fejlődést gátló tényezők a következőkben 

foglalhatók össze: 

a) Környezetből származó tényezők: 

az alapvető mozgásminták megtanulásához az szükséges, hogy a külvilágból elegendő számú 

és gyakoriságú észlelési és mozgásstimulus érkezzen.  

b) A pszichés, emocionális irányítás zavarai: 

az agykárosodottakéhoz hasonló mozgászavarokat megfigyelhetjük a gyermeki 

magatartászavarok esetében is. 

c) A kognitív terület zavarai: 

a kognitív terület sérülései megnehezítik, illetőleg korlátozzák a bonyolult mozgásminták 

megtanulását. Az oligofrén gyermekek sajátos mozgásképe - motoros ügyetlenség, motoros 

infantilizmus (általános fejlődési késés, de különösen a kéz motoriumának igen lassú fejlő-

dése), a statika, a ritmus, a tempó és a dinamika zavara, tartási és járási anomáliák, a 

beszédmotorika hiányosságai, az adekvát mimika hiánya stb. különösen a súlyosabb fokban 

értelmi fogyatékosoknál szembetűnőek. 

d)  Zavarok a szenzoros funkciórendszer területén: 

az észle1ési, érzékszervi zavarok nagy mértékben megváltoztatják a mozgásfejlődés 

természetes menetét.  

e) Zavarok a motoros funkciórendszer területén: 

A szomatikus-motoros funkcióiban akadályozott gyermek összmozgás, magatartásában is 

különbözik a motorosan ép gyermektől. Az idegrendszer megkísérli a megváltozott 

mozgásmagatartásból származó hátrányokat kompenzálni annak érdekében, hogy a 

mindenkori feltételekhez megfelelő alkalmazkodó funkciót hozza létre. 

A korai gyermekkorban mindenfajta akadályozottság hátrányosan befolyásolja az alapvető 

mozgásminták megtanulását, megváltoztatja és minőségileg befolyásolja azokat. A 

gyermekkori motoros zavarok gyakran több tényező együttes hatására jönnek létre. 

 

4. Tanterv elemzése 

 

Az enyhe értelmi fogyatékosnak minősítettek iskolai testneveléséről és 

sportoktatásának sajátosságairól  
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„Mivel egyénenként változó képet mutat a tanulók akadályozottsága, ezért a befogadó iskola 

helyi tantervében szerepelnie kell az enyhén értelmi fogyatékosnak minősített tanuló(k) 

nevelése, oktatása sajátos elveinek, felsorolva és a továbbiakban is szem előtt tartva a 

tanulást, fejlődést akadályozó, nehezítő körülményeket is. Meg kell határozni és biztosítani is 

kell azokat a segítő, fejlesztő eljárásokat, amelyek az integráció eredményességét garantálják. 

A fejlesztő foglalkozások vezetéséhez szakirányú képesítésű gyógypedagógus szükséges.” 

(Horváth Miklós, 2003) 

A fejlesztő tevékenységnek alkalmazása során a tanulókat meg kell tanítani a tanulási 

technikák elsajátítására, szociális képességüket kell fejleszteni és képessé kell tenni őket 

önálló életvitelre. 

Az enyhén értelmi fogyatékosnak minősített tanulókkal a fejlesztő foglalkozások során 

nagyon fontos a folyamatos pedagógiai diagnosztizálás. Ezzel megelőzhetjük az 

állapotromlást, a problémák megjelenését és elősegíthetjük a szükséges döntések, 

változtatások meghozatalát. 

„Az enyhén értelmi fogyatékosnak minősített tanulók pszichikus és fiziológiai funkciói 

gyakran zavartak, funkcionális képességeik csökkentek, a funkciók fejletlenek, szociális 

kapcsolatokat nehezen teremtenek, azonban csak ritkán tapasztalható laikus számára is látható 

mozgászavar vagy valamilyen testi deformitás.” (Horváth Miklós, 2003) Ezért merül fel az a 

kérdés, hogy miért van szükség különbségtételre az enyhén értelmi fogyatékosnak minősített 

tanulók testnevelésében az általános iskolai tanulókéhoz képest.  

Fontos helyet kap az enyhén értelmi fogyatékosnak minősített tanulók felkészítésében a 

mozgásnevelés. Ezek a tanulók nem tudnak majd az iskola befejezése után intellektuális 

pályán elhelyezkedni, éppen ezért manuális készségeik fejlesztése tehát nagyon fontos. Ezek a 

gyerekek nagy százalékban érkeznek szociálisan hátrányos helyzetű, szegény családokból, 

ezért testi fejlettségük, fizikai állóképességük, teherbírásuk gyakran elmarad általános iskolás 

társaikétól. Ezért fontos a mozgásnevelés. 

Gyakran sérült a téri és időbeli tájékozottságuk, nehezen értik meg a téri viszonylatokat (alá, 

fölé, mellé stb.) kifejező szavakat és sokszor nem egyértelmű számukra az irányt jelölő 

szavak (jobbra, balra) jelentése sem. Az utasítások adásában alkalmazkodni kell szűkös 

szókincsükhöz, sokszor nem értik meg a lényeget. 

Az enyhén értelmi fogyatékosnak minősített tanulók csoportja nem tekinthető homogénnek, 

ezért nehezen lehet átlagos tanulót kiemelni közülük. 

Lehetnek a csoportokban gyenge fizikumú, aránytalan testfelépítésű, esetleg furcsa fejformájú 

gyerekeket, kis terhelhetőséggel. Számos az olyan tanuló a csoportokban, aki erős fizikumú, 
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arányos testfelépítésű, viszont nem érti az utasításokat, és nagy odafigyeléssel oldható a 

probléma. 

Az alsó osztályok tanulóira jellemző a motoros ügyetlenség, a motoros képességek 

fejlődésében gyakori késés, a bizonytalan tartás és járás.  

Testnevelési tanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók részére 

1–4. osztály 
 

 Témakör osztály 
  1. 2. 3. 4.  
Rendgyakorlatok × × × ×  

 
Szervezési feladatok (rendgyakorlatok)        

 
Atlétika × × × ×  

 
Torna × × × ×  

 
Labdás gyakorlatok × × × ×     

 
Testnevelési és sportjátékok × × × ×  

 
Természetben űzhető sportok  
(választható) × × × ×  

 
Úszás    ×  

 
Gimnasztika Folyamatos 

 
Könnyített testnevelés Folyamatos 

 

 

 

Célok 

  •Az egészséges testi fejlődés elősegítése, a testtartási rendellenességek kialakulásának 

megelőzése. 

  •A mozgásműveltség fejlesztése. 

  •A motorikus képességek fejlesztése. 
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  •A mozgásigény felkeltése és fenntartása. 

  •Az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás igényének megalapozása. 

Feladatok 

  •Biztosítsa a feltételeket a kondicionális és koordinációs képességek, a mozgásos 

cselekvésbiztonság fejlődéséhez. 

  •Végeztessen rendszeres mozgástevékenységet. 

  •Sajátíttassa el a különféle mozgások (futás, ugrások, dobások) alaptechnikáját, a támasz- és 

függéshelyzeteket. 

  •Alakítson ki mozgásos játékkészséget. 

  •Járuljon hozzá a testtartási és mozgásos rendellenességek megelőzéséhez, illetve 

korrigálásához. 

  •Tudatosan és rendszeresen, egyéni gyakorlatvégzéssel szoktassa hozzá a könnyített 

testnevelésre szoruló tanulókat a megfelelő terheléshez. Ellensúlyozza bennük a kialakult 

kisebbségi érzést, gátlásokat. 

Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök 

Az egészséges testi fejlődés. A mozgásigény. Játékkészség. A motorikus képességek. 

Mozgásos alaptechnikák elsajátításának képessége. Kondicionális és koordinációs képesség. 

  A harmonikus mozgás. Cselekvésbiztonság. 

  Téri tájékozódási képesség. Gyors, pontos mozgásos reagálás képessége. Mozgásminták 

utánzása, alkalmazása. Együttműködési készség és tolerancia. 

  A terápiás attitűd elfogadása. 

1. osztály 

 Témakör Tartalom 
 

Rendgyakorlatok Sorakozások, szétszóródások segédvonalnál. Szórt alakzat felvétele 
játékos formában. Testfordulatok ugrással, lábfejnyitással. Járás 
ütemtartással: tapsra, mondókára, énekre. 

 
Gimnasztika Utánzó és játékos gyakorlatok. Alapállásban törzs-, kar- és 

lábmozgások. Különböző testhelyzetekben végzett tartásjavító 
gyakorlatok. 

 Egyszerű kéziszergyakorlatok: kézben labda, karika, szalag, 
tornabot. Bordásfalgyakorlatok: gerincdeformitásokat megelőző 
gyakorlatok, hátsó és mellső lefüggésben is. 

 
Atlétika Járások, futások: különböző irányba, akadályok között, akadályokon 

meghatározott ütemben, variált testhelyzetben, kar- és lábtartással. 
Szökdelések és ugrások: helyben és haladással, páros és egy lábon, 
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akadályok között és felett. Felugrás páros lábbal zsámolyra, 
kéztámasszal. 

 Egyszerű dobások eltérő méretű dobóeszközökkel (babzsák, 
kisméretű gumilabda, maroklabda). Célbadobás, -rúgás különböző 
nagyságú labdákkal, vízszintes és függőleges célra. 

 
Torna Támasz és függésgyakorlatok; utánzó állatjárások talajon, egyenes és 

rézsútos padon. Haladás fel, le és oldalt bordásfalon kapaszkodással, 
lépegetéssel. Egyensúlygyakorlatok: járások tornapad ülőlapján; előre, 
hátra, oldalt, meghatározott kar- és lábtartásokkal. 

 
Torna Egyszerű talajtorna-gyakorlatok: guruló átfordulások a test 

hossztengelye körül, mindkét irányba. Guruló átfordulás előre, hátra 
guggolásból guggolásba. Gyertya kartámasszal. 

 
Labdás gyakorlatok Egyénileg: labda fogása, feldobása, elkapása ölelő fogással, 

pattogtatása helyben. Párban: átdobás kétkezes alsóval. Testnevelési 
játékban: egyéni versengések elsajátított labdakezelési technikákkal, 
adogató, kidobó csoportjátékok. 

 
Testnevelési  Futó-, fogójátékok szabálymódosításokkal. 

és sportjátékok Énekes és mondókás körjátékok. 

 Sor- és váltóversenyek sporteszközök beépítésével. 

 
Természetben  A helyi lehetőségek függvényében választhatóak a sport- 
űzhető sportok ágak és a sporteszközök. 

 
Könnyített testnevelés Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok. 

 Prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök 
alkalmazásával is. 

 

Tevékenységek 

Elemi szintű alapmozgások és kiegészítő terápiás mozgásgyakorlatok. 

  Szenzoros integrációs gyakorlatok. 

  Mozgásműveltséget fejlesztő gyakorlatok. 

  A motorikus képességek általános és egyéniesített gyakorlatai. 

  A mozgásigényt kielégítő csoportos és egyéni játékok. Az egészséges életmód szokásainak 

megismerése, gyakorlása. Rendszeres testedzés. Az iskolán kívüli mozgáslehetőségek 

felismerése, igénybevétele, tapasztalatainak megbeszélése. 

  Játékos versenyek, mozgásos vetélkedők. Szabályok betartása. 

2. osztály 
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 Témakör Tartalom 
 

Rendgyakorlatok Jelentésadás egyszerű formában. Sorakozás támponthoz, segédvonalak 
mentén. Nyitódások, zárkózások, vonal- és oszlopalakzatban. 
Testfordulatok jobbra és balra, lábfejnyitással két ütem alatt. Járás 
ütemtartással, tapsra. Köralakítás kézfogással, járásban körszűkítéssel. 

 
Gimnasztika Kötetlen formában végrehajtott szabad- és kéziszergyakorlatok: az 

előző évben tanult mozgásformák, kar-, lábtartások, testhelyzetek. 
Határozott formájú 2 és 4 ütemű gyakorlatok. Testtartást javító 
gimnasztikai gyakorlatok. 

 
Atlétika Járások: alakzatokban, különböző lábtartással. Futások: kötetlen, tartós 

futás, gyorsfutás, futás irányváltással: akadályok között, akadályok 
leküzdésével. Állórajt: induló láb megkötése nélkül. 

 Ugrások: szökdelések – ugróiskola feladatai. Szökdelések egy- és 
páros lábon, haladás előre, hátra, oldalirányba. Kéztámasszal, páros 
lábbal felugrás zsámolyra. Természetes ugrásfeladatok: távolugrás 
helyből és nekifutásból. Mélyugrás tornaszerekről. Magasugrás, 
merőleges nekifutással alacsony magasság felett. 

 Dobások: kislabdadobás helyből, helyes hajító mozdulattal. Célba 
dobás függőleges és vízszintes célra. 

 
Torna Támasz- és függésgyakorlatok: helyváltoztatással állatjárások talajon 

és tornaszereken. Kúszások, csúszások, mászások tornapadon, 
akadályok alatt. Függeszkedés bordásfalon. 

 Egyensúlygyakorlatok: vonalon, zsinóron, tornapad ülőlapján, 
keskeny pallón, kar- és lábtartás váltásokkal. Torna jellegű 
gyakorlatok: guruló átfordulás előre, hátra, sorozatgurulások, 
tarkóállás. 

 
Labdás gyakorlatok Egyénileg: járás közben a labda feldobása és elkapása. 

Labdapattogtatás lassú előrehaladással. Labda lábbal rúgása. Labda 
falhoz dobása egykezes felsővel. 

 Párokban: különböző testhelyzetekben labda átgurítása, dobása, 
rúgása társnak. 

Csoportban, testnevelési játékban: labda továbbítása adogatással, 
átdobással, rúgással, gurítással, sor- és váltóversenyekben. Egyéni 
versengések célba dobással, rúgással, pattogtatással. 

 
Testnevelési  Futó- és fogójátékok, nehezedő szabályokkal. Labdával  
és sportjátékok végzett egyszerű testnevelési játékok megismert labdakezelési 
technikák beépítésével.  

 Sor- és váltóversenyek sportszerek és eszközök beállításával, 
hordásával. 

 
Természetben  A helyi lehetőségek függvényében választhatóak a sport- 
űzhető sportok ágak és a sporteszközök. 

 
Könnyített testnevelés Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és 

rehabilitációs feladatok, sporteszközök alkalmazásával is. 
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Tevékenységek 

Alapmozgások és szenzoros integrációs gyakorlatok. 

Mozgásműveltséget fejlesztő gyakorlatok. 

  A motorikus képességek általános és egyéniesített gyakorlatai. 

  A mozgásigényt kielégítő csoportos és egyéni játékok. Az egészséges életmód szokásainak 

megismerése, gyakorlása. Rendszeres testedzés. Az iskolán kívüli mozgáslehetőségek 

felismerése, igénybevétele, tapasztalatainak megbeszélése. 

  Játékos versenyek, mozgásos vetélkedők. Sportjátékok. Szabályok betartása, alkotása. 

  A testnevelés szakkifejezéseinek használata, utasítások gyakorlása. 

Követelmény 

  •Tartsa be a biztonsági szabályokat. 

  •Értse az órán elhangzó utasításokat és szakkifejezéseket, ezeknek megfelelően cselekedjen. 

  •Legyen képes alkalmazni a tanult sorakozási formákat, alakzatokat, menetgyakorlatokat. 

  •Tudja végrehajtani a bemelegítő gyakorlatokat bemutatás után. 

  •Legyen képes gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra futásgyakorlataiban. 

  •Alakuljon ki a hajító mozdulat. Érzékelje a távolba és a célba dobás különbségét. 

  •Legyen képes mozgásában megkülönböztetni a magasba és a távolba történő ugrást. 

  •Tudja összekapcsolni és irányítással sorozatban végrehajtani a tanult talajtornaelemeket. 

  •Ismerje, illetve alkalmazza a labda birtokbavételének és továbbításának egyszerű kéz- és 

lábtechnikás megoldásait. 

  •Ismerje a tanult játékok nevét, tanári segítséggel tudja és tartsa be a játékszabályokat. 

3. osztály 

 Témakör Tartalom 
 

Rendgyakorlatok Sorakozás, nyitódás, zárkózás: eltérő távközök kialakítása. 
Testfordulatok helyben. Járás ütemtartással: az ütem fokozatos 
felvétele, megállás, megindulás két ütem alatt. 

 
Gimnasztika Határozott formájú szabadgyakorlatok: helyes ütemben, pontos 

kivitelezéssel végrehajtott 2-4 ütemű kar-, láb-, törzsgyakorlatok. 
Társas és kéziszergyakorlatok: a 2. évfolyamon tanult mozgáselemek 
végrehajtása nehezedő feltételek között (medicinlabda, 1 kg-os kézi 
súlyzó, gumikötél). Játékos képességfejlesztő gyakorlatok – zenére. 
Táncos elemek, mozdulatok. 
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Atlétika Járások alakzatformálással. Futások: kitartó és gyorsfutás, állórajt. 
Irány- és iramváltások, akadályfutások. Rajtversenyek állórajttal. 
Futóiskola. 

 Ugrások: magasugrás próbálgatása lépő technikával, rézsútos 
nekifutással, alacsony magasság felett. Távolugrás guggoló 
technikával, elugró sávból. Sorozatugrások. 

 
Atlétika Dobások: különféle labdával és dobásmóddal célba. Kislabdadobás 

helyes kidobóterpeszből, erőteljes hajító mozdulattal távolba. 

 
Torna Gyakorlatok támaszban: állatjárások, ferde tornapadon, átszökkenések 

kéz segítségével tornaszerről tornaszerre. Fel-, le- és átmászások 
sportszerről sportszerre. 

 Függésben és függőállásban bordásfalgyakorlatok, “vándormászás”, 
kézenállás előkészítése – kéztámasz, lábfejakasztgatás. 
Egyensúlygyakorlatok (járások és fordulatok) tornapadon kijelölt kar- 
és lábtartásokkal (1 zsámoly magasságában is). 

 Torna jellegű gyakorlatok talajon: különféle kiindulási helyzetből 
guruló átfordulás előre, hátra. Tarkónállás közben lábterpesztés, 
lábhajlítás és -nyújtás, biciklizés lábbal. Híd, mérleg, kézenállási 
kísérlet. Szekrényugrás: kéztámasszal felugrás guggolásba, leugrás 
nyújtott testtel. Mélyugrások: a magasság fokozatos növelésével 
mélyugrások tornaszerekről, célkarikába is. 

 
Labdás gyakorlatok Járásban és lassú futásban labdavezetési és labdaadogatási gyakorlatok. 

Labdapattogtatás mindkét kézzel. Párokban labdaátadások egy és két 
kézzel. Labdaiskola feladatai falnál, labdakezelési elemi technikák 
beépítése játéktevékenységbe. 

 
Testnevelési  Futó- és fogójátékok taktikus elemek beemelésével. 

és sportjátékok Sor- és váltóversenyek nehezedő feltételekkel. 

 Labdás játékok könnyített szabályokkal: egyéni versengések. 

 
Természetben  A helyi lehetőségek függvényében választhatóak a sport-  
űzhető sportok ágak és a sporteszközök. 

 
Könnyített testnevelés Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok. 

 

Tevékenységek 

Alapmozgások gyakorlása. 

Mozgásműveltséget fejlesztő gyakorlatok. 

  A motorikus képességek általános és egyéniesített gyakorlatai. 

  A mozgásigényt kielégítő csoportos és egyéni játékok. Az egészséges életmód szokásainak 

megismerése, gyakorlása. Rendszeres testedzés. Az iskolán kívüli mozgáslehetőségek 

felismerése, igénybevétele, tapasztalatainak megbeszélése. 
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  Játékos versenyek, mozgásos vetélkedők. Sportjátékok. Szabályok betartása, alkotása. 

  A testnevelés szakkifejezéseinek használata, utasítások gyakorlása. 

4. osztály 

 Témakör Tartalom 
 

Rendgyakorlatok Sorakozások, nyitódások, zárkózások segédvonalak nélkül. 

 Fejlődések járás közben. Menetelés ütem- és lépéstartással, 
lépésváltás megkísérlése. 

 
Gimnasztika Határozott formájú szabad-, társas, kéziszer-, pad- és 

bordásfalgyakorlatok az ismétlésszám fokozatos növelésével. 
Gyakorlatok ritmusra, zenére ismert mozgáselemek alkalmazásával, 
táncos kivitelezéssel. 

 
Atlétika Járások alakzatban, különböző lépésmóddal, akadályok között, fölött és 
tempóban. 

 Futások nehezített mesterséges akadályok között, irány-, 
iramváltásokkal, fordulatok beiktatásával. Futóiskola feladatai. 
Iramfutás állórajttal. 

 Ugrások: fel-, le- és átugrások, mélyugrások akadálypályán – 
differenciáltan. Magasugrás lépő technikával, nekifutás 45°-os szögből, 
a lendítőláb rögződése, alacsony magasság felett – differenciáltan. 
Távolugrás guggoló technikával, elugrósávból, közepes távú és 
tempójú nekifutással. Dobások: kislabdahajítás kidobóterpeszből, 
helyes hajító mozdulattal távolba. Célzó feladatok eltérő méretű 
dobóeszközökkel. 

 
Torna Támaszgyakorlatok: padon, szekrényen, fokozatos magasság- és 

lejtésemeléssel. Függésgyakorlatok bordásfalon feladatkombinációk 
alkalmazásával. Gyűrűn hintázás. Kötélmászási kísérlet: helyes 
mászókulcsolás, félmagasság. Egyensúlygyakorlatok: járás zsinóron 
(labirintus) padon (50 cm), padmerevítő gerendáján, ferde padon 
meghatározott kar-, lábtartásokkal, beiktatott leguggolással, 
fordulattal. Egyszerű gyakorlatok kiegészítő tornakészleten: 
függeszkedések, átfordulások, átmászások, mélyugrások. 

 Talajtorna: elemfűzések, guruló átfordulás előre, hátra, tarkónállás, 
híd, mérlegállás, tigrisbukfenc, kézenállás segítővel, 
sorozatgurulások. 

 
Labdás gyakorlatok Adogatás párokban: álló helyzetben, mozgásban: járásban és lassú 

futásban, irányváltoztatásokkal végzett labdavezetési és 
labdaadogatási gyakorlatok. 

 Labdás sportjátékok előkészítése elemi szinten: technikai és taktikai 
megoldások gyakoroltatása játék közben. 

 
Testnevelési  Sor- és váltóversenyek. Labdás testnevelési és sportjátékok 

és sportjátékok könnyített szabályokkal. Küzdőfeladatok, 
játékok: húzások–tolások, emelések–hordások párban, csoportban. 
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Természetben  A helyi lehetőségek függvényében választhatók a sport- 

űzhető sportok ágak és a sporteszközök. 

 
Könnyített testnevelés Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok (önálló gyakorlással). 

 
Úszás Szárazföldi gyakorlatok: előkészítő gyakorlatok a parton, bemelegítő 

célgimnasztika. Légzőgyakorlatok: ki- és belégzés, levegő 
benntartása. Vízbiztonsági gyakorlatok: vízhez szoktató játékok és 
feladatok. Felfekvés, lebegés, siklás eszközzel (úszódeszka), leállás. 
Vízi játékok: fogó, labdás, páros, csoportos. 

 

Tevékenységek 

Az alapmozgások gyakorlása. 

Mozgásműveltséget fejlesztő gyakorlatok. Zenés-ritmikus gyakorlatok. 

  A motorikus képességek gyakorlatai a testnevelés témaköreinek megfelelően. 

  Labdás sportjátékok előkészítő gyakorlatai. A mozgásigényt kielégítő csoportos és egyéni 

játékok. Az egészséges életmód szokásainak megismerése, gyakorlása. Rendszeres testedzés. 

Az iskolán kívüli mozgáslehetőségek felismerése, igénybevétele, tapasztalatainak 

megbeszélése. 

  Játékos sor- és váltóversenyek, mozgásos vetélkedők, küzdőfeladatok. Sportjátékok. 

Szabályok betartása, alkotása. 

  A vízhez szoktatás, a vízbiztonság játékos gyakorlása. 

  A testnevelés szakkifejezéseinek használata, utasítások gyakorlása. 

Követelmény 

  •Értse meg és hajtsa végre az utasításokat menetgyakorlatok közben. 

  •Törekedjen a tanult mozgásformák, gyakorlatok esztétikus, koordinált végrehajtására. 

Egyéni teljesítménye mérhetően növekedjen. 

  •Tudjon egyenletes iramban 6-8 percig futni vagy futómozgást tartalmazó tevékenységet 

végezni. 

  •Törekedjen a maximális futósebesség elérésére rövid távon, majd a sebesség minél 

hosszabb ideig történő tartására. 

  •Tudjon állórajtból indulni, ugrásoknál hangsúlyozott legyen az elrugaszkodás. 

  •Növekedjen a célba dobásoknál a találatszám, távolba dobásoknál az egyéni eredmény.  

  •Tudjon a tanult talajtornaelemekből összeállított egybefüggő talajgyakorlatot végrehajtani 

tanári segítséggel. 

  •Tudjon egyfajta szekrényugrást végrehajtani, segítségnyújtás mellett elvégezni. 
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  •Alkalmazkodjon a labda méretéhez, súlyához, a repülő labda útjához, ívéhez, irányához, 

sebességéhez. 

  •Alkalmazzon egy számára megfelelő labdafogást, elkapást, birtoklást feladathelyzetben és 

játékban. 

  •Tudjon a játékhelyzetnek megfelelően helyezkedni, viselje el játék közben a kudarcokat. 

  •Tudjon a mellig érő vízben biztonságosan mozogni. 

 

 

5. A kutatás bemutatása 

 

5.1. A kutatás helyszíne 

Adatok az iskoláról: 

 

 

A felmérést 2012.05.11-én végeztem el a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos 

munkaegységén belül. Az iskolát 1913-bam alapították, idén ünnepli századik születésnapját. 

 Munkámban az elsős, másodikor, harmadikos, negyedikes, és ötödikes kisegítős osztályok 

motorikus képességeit mértem fel. Az első osztályban négy tanuló tanul, velük Oláj Ibolya 

foglalkozik. A második osztályban hét diák tanul, velük Bognár Hermina foglalkozik. A 

harmadik osztályban öt diák tanul, velük Apró Magdolna foglalkozik. Negyedik osztályban 

vannak a legtöbben, pontosan tízen, velük Borosgyevi Izabella foglalkozik. Az ötödik 

osztályban nyolcan tanulnak, nekik Brkosanin Adrián tart előadásokat.   

A felmérés során nem ütköztem problémába, a gyerekek nagyon aktívan és segítőkészen 

csinálták végig a feladatokat. A pedagógusok rám bízták a feladatok végrehajtatását, és 

megfigyelőként vettek részt a felmérésben. 
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A tornaterem tágas, és jól felszerelt. Ezek mellett megtekinthettem azokat a termeket is, ahol a 

diákokkal foglalkoznak. Kevés férőhelyes termekről van szó, ahol az asztalok a terem 

közepén vannak elhelyezve, tehát a gyerekek egy kört alkotva csoportban dolgoznak. A 

folyosót rajzaik, plakátjaik díszítik.  

 

A többségi diákokat, akik az összehasonlításhoz szolgáltatták az adatokat, lakóhelyem 

iskolájából választottam. Természetesen örömmel álltak rendelkezésemre, persze nem csak 

ők, a pedagógusok is érdeklődéssel fordultak hozzám. A felmérést 2012. decemberében 

végeztem el az első, második, harmadik, negyedik és ötödik osztályban. A tornateremben 

minden eszköz a rendelkezésemre állt, amire szükségem volt. A felmérés menete 

problémamentesen zajlódott le. Mivel ép gyerekből több is rendelkezésemre állt 

adatnyújtásban, sorsolással döntöttük el, hogy ki vegyen részt a felmérésen. A nem elsődleges 

szempont volt, tehát meghatározott számú lányt és fiút sorsoltunk minden osztályból a 

kisegítős tanulókhoz mérten.  

A gyerekek élvezték a ’’ megpróbáltatásokat” mindenki törekedett a minél jobb eredmény 

elérésében, végül verseny alakult ki közöttük. Ezen kívül a velük foglalkozó pedagógusok is 

informálódtak diákjaik képességeik terén, gyorsaságot, erőt, ügyességet tekintve.  

 

5.2. Kutatás mintája 

A kisegítős osztályokban a felmérést a következő diákokkal végeztük el:  

- első osztályban három fiú és egy lány tanul, ezért ők szolgáltatták az adatokat.  

Életkorukat tekintve hét és nyolc évesek voltak.  

- második osztályban három fiút mértem fel, és négy lányt. Ebben az osztályban  

volt egy kisfiú és egy kislány, mindkettő középsérült. Velük kellett kicsivel többet 

foglalkoznom a felmérés alatt. Több feladat volt, amit nem tudtak végrehajtani, és amit 

megcsináltak, abban sem értek el jó eredményeket. A csoporttagok korát tekintve kilenctől 

tizenkettőig terjedt. 
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- harmadik osztályban öt diákot mértem fel, négy fiút és egy lányt. Életkorukat 

tekintve kilenc és tíz évesek voltak a felmérés készítésének évében.  

- negyedik osztályban tíz diákot mértem fel, öt fiút és öt lányt. Életkorukat  

tekintve ez a legváltozatosabb csoport, tizenegy éves a legfiatalabb diák, a legidősebb pedig 

tizenhat. Az osztály tagjainak 95%-kát romák alkották. Nagyon erős megérzésem van ezzel a 

csoportosítással kapcsolatban. Véleményem szerint nem véletlenül kerültek mind egy 

osztályba. Fizikailag fejlettek, minden feladatban egyénileg jó eredményt értek el. Elevenek, 

hangosak, de együttműködőek voltak.  

- az ötödik osztályban nyolc diákot mértem fel, három lányt és öt fiút. Életkoruk  

tizenegytől tizennégyig terjed.  

Összesen harmincnégy különleges bánásmódot igénylő diákot mértem fel. Zentán ebben az 

iskolában vannak kisegítős osztályok, a városban máshol nem található, ez az oka annak, 

hogy csupán csak ekkora populációt tudtam felmérni.  

A többség adatait a felsőhegyi Csokonai Vitáz Mihály Általános Iskolából kaptam, ami a 

szülőfalumban található. Az első osztályban négy tanulót, a másodikban nyolc, harmadikban 

öt, negyedikben tíz, ötödikben pedig nyolc diákot mértem fel. Az elsősök életkora hét, 

másodikosoké nyolc, harmadikosoké kilenc, negyedikeseknél pedig tíz évet tesz ki. 

Meglepően fegyelmezetten végezték el a feladatokat, valamint komolyan vették, tehát 

mindenki maximumon próbált teljesíteni. 

5.3. A kutatás célja 

A kutatást két iskolában, tíz osztályban végeztem el. Célcsoportom a különleges bánásmódot 

igénylő diákok. Az ő képességeik felderítése, kimutatása, a többségi diákok képességeivel 

való összehasonlítást tűztem ki célomul, valamint a felmérés eredményeinek nyilvánosságra 

hozatalát és publikálását, változtatás illetve figyelemfelkeltés céljából. 

Fontosnak tartom kivizsgálni a különleges bánásmódot igénylő diákok foglalkoztatásának 

mértékét, felderíteni a különbségeket, javítani a hibákat, felhívni a figyelmet arra, hogy igenis 

fontos a testnevelés az életükben. Ha a motoros képességeik fejletlenek, s alapmozgásokat 

sem tudnak elvégezni, nem fognak tudni beilleszkedni a társadalomba, s nem fogják hasznos 

tagját képezni. Tehát, amennyiben hipotéziseim beigazolódnak, változtatni kell a nevelési és 

oktatási módszereken, korhoz és képességekhez viszonyítva kell foglalkoztatni a diákokat, 

hogy az teljes mértékben az ő érdekeit szolgálja.  
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A mozgás, spot megszerettetése, a testnevelés óra egyik alapfeladata. Ezek mellett fontos az 

egészséges élet megőrzéséhez ( helyes táplálkozás, mozgáskultúra kialakítás szempontjából) 

valamint segít a deformációk javításában ( gyógytornán belül), illetve megelőzésében. Nem 

szabad senkit lebecsülni, elítélni, vagy bírálni, hiszen nagyon sok diák rendkívül jó 

képességekkel rendelkezik, csak el vannak hanyagolva, nincs kellőképpen motiválva, vagy 

foglalkozva a diákkal a különleges bánásmódot igénylő diákoknál ez különösen jelentkezik. 

Pedig nem szabad elfelejteni, hogy a sportnak komoly eredményei is lehetnek, s a 

legügyesebbek és tehetségesebbek a paraolimpián mérhetik össze tudásukat. 

5.4. A kutatás hipotézise 

Mielőtt belekezdtem volna a felmérések véghezvitelébe, foglalkoztatott a gondolat, hogy 

iskolán belül, a kisegítős osztályok tanulóival milyen tempóban, módszerekkel tanítják a 

diákokat. Mivel ők különböznek az átlagtól, gondoltam, különbözni kell a programoknak és 

mindennek, vagyis, hogy minden a diákok fejlődéséhez van mérve, értük van, az ő érdekeiket 

szolgálja. Ebből kifolyólag a hipotézisem nem lehet más, mint maga a differenciálás, tehát a 

másságra való tekintettel különleges, egyéni oktatási program, minden kategória számára. Az 

iskolai testnevelés különösképp felkeltette az érdeklődésemet, hiszen tornaórán mindenki 

elevenebb, felszabadultabb és boldogabb kell (ene), hogy legyen, függetlenül a 

különbségektől. Ha kellőképpen van kihasználva az a heti három alkalom, amit a diákok a 

természetben, vagy tornateremben, esetleg sportpályán töltenek, úgy fizikailag, mint 

szellemileg jelentős eredmények produkálására képes, a lelki boldogság, élmény 

megteremtésére, sikerélmény megélésére egy pozitív énkép kialakulásához is hozzájárul. 

Legtöbb gyermek azért nem szereti a sportot, vagy a testnevelési órákat, mert nem érnek el 

benne sikert, szenvednek negyvenöt percen át, ez értelmetlen és felesleges időfecsérlés. 

Viszont ha minden gyerek fizikai képességeihez mérten, és a korához mérten szabjuk ki a 

feladatokat, mozgássorokat úgy, hogy a gyerek is tudja azt, hogy mit szeretnénk vele elérni, 

hogy mit miért tesz, és érzi, látja az eredményét, esetleg javulást, ha valamilyen problémáról 

van szó, hatalmas motivációt kap. Izgatottan fogja várni a tornaórákat és sikereket fog elérni. 

Akár példás sportoló is válhat a diákból úgy, hogy hobbi szinten foglalkozik egy sportággal. 

Mindennek az alapja a kitartás, akarat, tisztelet, hűség, motiváció és egy jó pedagógus, a 

szülői támogatás mellett. Összefoglalva a hipotézisem a következő: 
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- a testnevelésre szánt idő nincs kitöltve, a diákok nincsenek foglalkoztatva, 

motoros képességeik fejletlenek, igénytelenek a sport iránt. A pedagógusok 

eltérnek a tantervtől, nem törekednek a fejlesztésen.  

- fejletlenek, képességeik fejletlenek a többségi diákokhoz viszonyítva. 

5.5. A kutatás eszközei 

A felmérés és pontozás a következők alapján készült: 

 

1.teszt: FLAMINGÓ EGYENSÚLY TESZT  

A vizsgált tényező: Általános egyensúly.  

A teszt leírása: Egy lábon való egyensúlyozás a megadott méretű gerendán.  

Felszerelések  

 Fémből készült 50 cm hosszú, 4 cm magas 3 cm 
széles gerenda, amelynek felszínét arra biztonságosan 
rögzített (max. 5 mm vastag) anyag borítja. Az 
alátámasztást biztosító rész 15 cm hosszú és 2 cm széles. 

 Minden egyes gerendához egy stopperóra 
(automatikus "reset" /nullázás/ nélküli, amelyik a 
megállítás után jelzi az időt majd a következő 
újraindításnál, folytatódik a számlálás). 

 A vizsgált személynek adandó utasítások  

"Próbáljon egyensúlyban maradni amilyen hosszan 

csak lehetséges, úgy, hogy a saját maga által 

kiválasztott lábán, a gerenda hossztengelyének 

irányában áll. A másik lábát hajlítsa be és fogja meg a 

lábfejét az azonos oldali kezével s álljon úgy, mint egy flamingó. A másik karját használhatja 

az egyensúlyozáshoz. Segítségképpen a szabályos helyzet felvételéig a karomba 

kapaszkodhat. A próba akkor kezdődik, amikor elengedi a karomat. Tartsa meg az 

egyensúlyát ebben a helyzetben egy percig. Minden esetben, amikor elveszíti az egyensúlyát 

(azaz amikor a kezével elengedi a lábát) vagy amikor bármelyik testrészével a talajjal 

érintkezik, a teszt megszakad. Minden ilyen leesés után az előzőekben ismertetett módon újra 

kezdődik a teszt mindaddig, amíg az egy perc eltelik."  

Pontozás: Az egy percnyi egyensúlyban maradásnál az egyensúlyvesztések (nem csak a 

leesések) száma.  

Példa: Ha a kísérleti személy 5 alkalommal tesz kísérletet az egy percnyi egyensúlyban 

maradáshoz, akkor a pontszáma 5.  

 FIGYELEM: Ha a kísérleti személy az első 30 másodpercben 15 alkalommal veszíti el 

egyensúlyát, azaz képtelen teljesíteni a tesztet, ezt fel kell írni. Ez gyakran előfordulhat a 7-9 

éves gyermekekkel. 7 éves kor alatti gyermekek ne végezzék el ezt a tesztet.  
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2. teszt: LAPÉRINTÉS  

A vizsgált tényező: A végtagmozgás gyorsasága.  

A teszt leírása: Két lap gyors megérintése, váltakozva az ügyesebbik kézzel. Felszerelések  

 Állítható magasságú asztal (vagy ugrószekrény a tornateremben). 
 A lapra vízszintesen rögzített két, 20 cm átmérőjű gumi körlap. A körök középpontja 

egymástól 80 cm távolságban helyezkedik el (tehát a két kör széle egymástól 60 cm 
távolságra van). A két körlap között, azoktól egyforma távolságra elhelyezett téglalap (10x20 
cm). 

 Stopperóra. 

A vizsgált személynek adandó utasítások: 

"Álljon az asztallal szemben, kis terpeszben. Tegye a kevésbé 

ügyes kezét a téglalap közepére. Helyezze az ügyesebbik kezét 

a választott kézzel ellentétes oldali kör közepére. Mozgassa 

oda-vissza az ügyesebbik kezét a két körlap között a lehető 

leggyorsabban a középütt elhelyezett kéz felett. Mindig 

biztosan érintse meg a körlapot. Miután elhangzik az 

"elkészülni...rajt" jelzés, teljesítse a 25 ciklust olyan gyorsan, 

amilyen gyorsan csak lehet. Álljon meg az "állj" jelzésre. 

Hangosan számoljuk az érintéseket. Kétszer végzi el a tesztet s 

a jobbik idő lesz az eredmény."  

   

   

* Az asztal teteje éppen a köldök alatt legyen.  

* A téglalapon lévő kéz az egész teszt alatt helyben marad.  

* A próbázó az ügyesebbik keze kiválasztásához a tesztet kipróbálhatja.  

* A két kísérlet között pihenőidő van. Ez idő alatt egy másik személy végezheti el az 

első kísérletét. 

Pontozás : A jobbik eredményt vesszük figyelembe. A próba értéke az az időtartalom, amennyi a 

mindkét lap 25 alkalommal történő megérintéséhez szükséges, tizedmásodpercben megadva. Ha a 

kísérleti személy elhibázza a lapérintést, akkor az előírt 25 ciklushoz további lapérintést kell 

hozzávenni.  

Példa: a 10.3 sec idő pontértéke 103.  
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3. teszt: ÜLÉSBEN ELŐRENYÚLÁS  

A vizsgált tényező: Hajlékonyság.  

A teszt leírása: Ülő helyzetben a lehető legtávolabbra nyúlás.  

Felszerelések :Az alábbi méretű tesztasztal vagy doboz: hossza 35 cm, szélessége 45 cm, 

magassága 32 cm. A felső lap méretei: hossza 55 cm, 

szélessége 45 cm. Ez a felső lap 15 cm-rel nyúlik előre 

a támaszkodó láb irányába. A 0-tól 50 cm-ig terjedő 

beosztás a felső lap középvonalában van kijelölve.  

Egy közel 30 cm hosszú vonalzó a doboz tetején, 

amelyet a vizsgált személy tol előre a kezével a doboz 

tetején. 

A vizsgált személynek adandó utasítások:"Üljön le. 

Támassza a talpát a dobozhoz, tegye az ujjhegyét a felső 

lap szélére. Döntse a törzsét és nyúljon olyan hosszan előre 

amennyire lehetséges, miközben a térdét végig kinyújtva tartja és lassan, fokozatosan tolja előrefelé 

a vonalzót anélkül, hogy meglökné és a kezét teljesen, kifeszítené. Tartsa meg azt a legtávolabbi 

helyzetet, amit elér. Ne pattanjon vissza. A tesztet kétszer elvégezve a jobbik eredményt írjuk be."  

Útmutatások a tesztet vezető személynek:           * Helyezkedjen el a vizsgált személy 

oldalánál és tartsa a térd kinyújtott helyzetét.  

* A vizsgált személy mindkét kezével nyúljon a doboz felső széléig és érintse meg a vonalzót, 

mielőtt elkezdené az előrehajlást.  

* Az eredményt az ujjakkal a skálán elért legtávolabbi helyzet adja meg. A vizsgált 

személynek meg kell tartania ezt a helyzetet mindkét próbálkozásnál, legalább míg 

kettőt számolunk, hogy az eredmény pontosan leolvasható legyen:  

* Ha a két kéz ujjai nem egyforma távolságra érnek el, akkor az ujjakkal elért 

távolságok átlagával kell számolni.  

* A tesztet lassú és fokozatos előrehajlással kell végrehajtani mindenféle hirtelen 

mozdulat nélkül.           * A második kísérlet rövid pihenő után következik.  

Pontozás A jobbik eredmény értékét vesszük figyelembe, centiméterben megadva (a doboz 

tetején lévő beosztáson elért cm érték). Példa: az a személy, aki a lábujjáig nyúlik i 15 pontot 

ér el. Aki 7 cm-rel túlnyúlik ezen, annak a pontszáma 22.  
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4. teszt: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS  

A vizsgált tényező: Explozív erő.  

A teszt leírása: Álló helyzetből távolugrás.  

Felszerelések  

* Csúszásmentes kemény felület, megfelel erre a célra két cselgáncs vagy hasonló (például 

torna) szőnyeg (a két szőnyeget hosszában egymáshoz rögzíteni ajánlatos).  

* Kréta. * Mérőszalag.  

A vizsgált személynek adandó utasítások:"Álljon kényelmes terpeszben, a lábujjai éppen a 

vonal mögött legyenek. Hajlított térdekkel, a karokat a talajjal párhuzamosan maga előtt 

tartva. Miközben karjával erőteljesen lendít, rugaszkodjon, el s ugorjon a lehető 

legtávolabbra. Igyekezzen mindkét lábbal egyszerre talajt fogni, és egyenesen megállni. A két 

végrehajtásból a jobbik eredményt vesszük figyelembe."   

Útmutatások a tesztet vezető személynek:* A szőnyegre vízszintes vonalakat rajzolunk, az 

elugróvonaltól 1 méter távolságban elkezdve, 

párhuzamosan, egymástól 10 cm-re.  

* A vonalakra merőlegesen elhelyezett mérőszalag 

biztosítja a pontos mérést.  

* Álljon a szőnyeg mellé és jegyezze fel az ugrási 

távolságot.  

* A távolságot az elugróvonaltól a leérkező sarok 

pontjáig mért legrövidebb távolság adja.  

* Újabb kísérlet engedélyezhető, ha a kísérleti 

személy hátraesik vagy bármely más testrészével 

érinti a szőnyeget.  

 Pontozás  

A két kísérlet közül a jobbik eredményt rögzítjük. Az eredményt centiméterben adjuk meg.  

Példa: az 1 méter 56 cm-es ugrás pontszáma 156.  
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6. teszt: SIT UP TESZT, FELÜLÉSEK  

A vizsgált tényező: Törzs ereje (hasizom erőállóképesség).  

A teszt leírása: A fél perc alatti maximális számú felülés.  

Felszerelések  

* Két szőnyeg (hosszában egymáshoz rögzítve).  

* Stopperóra.  

* Asszisztens (segítő).  

A vizsgált személynek adandó utasítások  

“Üljön le a talajra, hátát tartsa függőlegesen, a kezeit kulcsolja 

össze a tarkóján, a térdeket 90 fokos szögben hajlítsa be, a sarka 

és a talpa a szőnyegen van. Ezután feküdjön a hátára, a válla 

érintse a szőnyeget, majd üljön fel, miközben az elöl lévő 

könyökével, érintse meg a térdét. Tartsa összekulcsolva az ujjait 

a tarkóján egész idő alatt. Amikor azt mondom "Kész...rajt" ismételje ezt a mozgást 30 

másodpercig olyan gyorsan, amennyire lehetséges. Folytassa, amíg nem hallja "állj". Ezt a 

tesztet csak egyszer végzi el.”  

Útmutatások a tesztet vezető személynek  

* A segítő üljön le a kísérleti személlyel szemben, terpeszben, combjaival a lábfején ülve azt a 

talajon tartja. Helyezze a kezét a vizsgált személy térdhajlatába, így tartja a lábat 

derékszögben és nyugalomban. 

          * Indítsa az órát a "Kész...Rajt" jelre és állítsa meg 30 másodperc után.  

* Számolja hangosan minden alkalommal a teljes, pontosan elvégzett felülést. Egy teljes 

felülés az ülőhelyzettől, a szőnyeg érintésen át az újabb felülési helyzetig és könyökkel a térd 

érintésig tart.  

* Azt számolja, ha a könyök megérinti a térdet. Nem számolható a nem tökéletesen 

végrehajtott felülés. 

          * A teszt során figyelje, hogy a vizsgált személy érintse meg vállával a szőnyeget, könyökével a 

térdét, amikor fölemelkedik a kiinduló helyzetbe.  

Pontozás  

A 30 másodperc alatt tökéletesen végrehajtott felülések száma adja a pontszámot.  

Példa: 15 szabályos végrehajtás értéke 15.  
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7. teszt: FÜGGÉS HAJLÍTOTT KARRAL  

A vizsgált tényező: Funkcionális erő (a kar és a váll izomerő-állóképessége).  

A teszt leírása: Megtartani a hajlított karú helyzetet rúdon való függés közben.  

Felszerelések  

 2,5 cm átmérőjű körkeresztmetszetű vízszintes rúd, úgy elhelyezve, hogy azt a vizsgált 
személy alatta állva felugrás nélkül elérje (magasabb tanulónál emelhető legyen). 

 Stopperóra. 
 Szőnyeg a rúd alatt, leugráshoz. 
 Törlőruha és magnéziumkréta. 
 Szükség szerint: pad vagy szék. 

A vizsgált személynek adandó utasítások :"Álljon a rúd alá, tegye rá a kezét vállszélességben, 

felső madárfogással (ujjaival felülről, hüvelykujjával alulról). Az álla a rúd felett legyen. Tartsa 

meg ezt a helyzetet amilyen sokáig bírja anélkül, hogy az állát megpihentetné a rúdon. A teszt 

befejeződik, amikor a szeme a rúd alá süllyed."  

Útmutatások a tesztet vezető személynek:* A vizsgált személy a rúd alatt áll 

és felső madárfogással markolja meg a rudat vállszélességben.  

* A rúd magasságát a legmagasabb személy testmagasságához kell beállítani.  

* Az órát az egyik kezében tartva a vizsgált személyt a combjánál megfogva 

emelje fel a megfelelő helyre.  

* Az óra akkor indul, amikor a személy álla a rúd fölé kerül és elengedtük.  

* A személy előre-hátra lengését meg kell állítani; a teszt közben bátorítsuk.  

* Állítsa meg az órát, amikor a vizsgált személy már nem tudja megtartani tovább az előírt 

helyzetet (szeme a rúd alá kerül).  

* A teszt alatt ne mondja meg az időt a vizsgált személynek.  

* A rudat a vizsgált személyek között törölje le.  

* Egy pad vagy szék segítségre lehet a rúd elérésében.  

Pontozás:Tizedmásodpercben adjuk meg az időt. Példa: a 17.4 másodperc pontértéke 174, az 

1 perc 03.5 másodperc pontja 635.  
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8. teszt: 10 x 5 MÉTERES INGAFUTÁS  

A vizsgált tényező: Futási sebesség, fürgeség.  

A teszt leírása: A maximális sebességű futás, fordulás tesztje.  

Felszerelések : 

- Tiszta, csúszásmentes padló. 

 Stopperóra. 
 Mérőszalag. 
 Kréta vagy szigetelőszalag. 
 A fordulóvonal jelölésére jelző kúpok (tekebábuk). 

A vizsgált személynek adandó utasítások:“Álljon indulásra készen a vonal mögé. Az egyik 

lábát pontosan a vonal mögött helyezze el. Amikor meghallja az indító jelet, fusson olyan 

gyorsan, amilyen gyorsan tud a másik vonalig, majd forduljon vissza a kiindulási vonalhoz, 

mindkét lábával lépjen át a vonalakon. Ez egy kör, ezt kell ötször megtennie. Az ötödik 

körben se lassítson le, amikor közeledik a célhoz, hanem folytassa a futást. Ezt a tesztet egy 

alkalommal végzi el.”  

Útmutatások a tesztet vezető személynek:* Két párhuzamos vonalat kell kijelölni a padlón 

(krétával vagy mérőszalaggal) 5 méter távolságra egymástól.  

* A vonal legyen 1.2 méter hosszú és mindkét végén jelzés (kúp, kocka, gúla, stb.)  

* Bizonyosodjon meg, hogy a futó mindig mindkét lábbal átlépi (keresztezi) a vonalat, 

hogy a kijelölt pályán marad és hogy a fordulók olyan gyorsak, amennyire az 

lehetséges.  

* A megtett körök számát hangosan mondja be mindegyik kör végén.  

* A teszt akkor fejeződik be, amikor a vizsgált személy az egyik lábával átlépi a 

célvonalat.  

* Csúszásmentes padló szükséges, hogy a teszt alatt a vizsgált személy ne csússzon 

előre vagy oldalra. 

Pontozás::Az öt ciklus teljesítéséhez szükséges tizedmásodpercben mért idő adja a pontértéket.  

Példa: a 21.6 másodperc idő pontszáma 216.  

 

 

5.6. A kutatás eredménye 
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Az adatokat excel dokumentumban rögzítettem, ezek után elvégeztem a pontozást. 

Igyekeztem a különleges bánásmódot igénylő diákokat nekik korban és nemben azonos 

diákkal összemérni, hasonlítani, s úgy gondolom ennek a feltételemnek eleget tettem.  

Az adatok begyűjtéséhez a diákok sorban végezték el a feladatokat. Mindkét csoportban, sőt, 

szinte minden osztályban voltak olyan diákok, akik valamilyen feladatot nem tudtak 

elvégezni, vagy kifejezetten rosszul teljesítettek.  

Az adatok és a pontok alapján megállapíthatjuk, hogy különbség van a két populáció között. 

A különbségek fejlődés terén, a motorikus képességek kimutatásával mutatható be. Azok a 

diákok, akik különleges bánásmódot igényelnek rosszabbul teljesítettek mint a többség. Igaz, 

a többségi diákok között is voltak olyanok, akik nem tudták elvégezni a gyakorlatokat és nem 

értek el pozitív eredményeket.  

Az adatok statisztikailag is kimutatásra kerültek. Az első, második és harmadik osztály lett 

csoportosítva, valamint a negyedik és ötödik osztály. Erre véleményem szerint a korkülönbség 

miatt szükség volt. Ezek után fel lett tűntetve a feladat, mint változó, a kisegítős többségi 

csoport megkülönböztetve, a feladatban résztvett tanulók száma, a feladatban elért átlagos 

teljesítmény, hogy az átlagos képességektől mennyivel tér el a kapott eredmény, ezek mellett 

a legrosszabb eredmény és a legjobb, valamint helyet kapott a két csoport különbségeinek 

kimutatása is.  

6.Az eredmények bemutatása 

 

   

Osztály VÁLTOZÓK Csoport n Átlag Szórás Min Max F Sig. 

1-3. 

1 csoport életkora (8,19;   0,99) 

2 csoport életkora 

(10,39;  0,51) 

 

 

Lapérintes (0,1 s) 

1 16 166.31 41.95 116 245  

18.274 

 

.000 2 13 274.77 90.48 150 466 

Távolugrás (cm) 

1 16 123.75 14.92 100 160   

2 13 91.62 32.23 28 135 12.649 .001 

Felülés (drb) 

1 16 14.00 3.61 10 22   

2 13 10.31 4.71 0 17 5.705 024 
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Fűggés (0,1 s) 

1 16 209.13 121.09 69 516   

2 13 74.38 95.19 0 327 10.696 .003 

Futás (0,1 s) 

1 16 176.75 41.96 121 277   

2 13 241.62 82.04 0 339 7.602 .010 

4-5. 

1 csoport életkora 

 (9,38;  1,45) 

2 csoport életkora (12,18;  0,88) 

Lapérintes (0,1 s) 

1 18 129.22 14.26 104 155   

2 17 158.94 60.96 85 317 4.049 .052 

Távolugrás (cm) 

1 18 131.28 23.57 100 170   

2 17 124.41 24.52 60 155 .713 .404 

Felülés (drb) 

1 18 17.44 3.95 9 25   

2 17 14.94 6.53 0 29 1.904 .177 

Fűggés (0,1 s) 

1 18 163.11 127.01 0 430   

2 17 193.53 149.02 0 541 .424 .519 

Futás (0,1 s) 

1 18 141.06 19.54 108 176   

2 17 197.18 39.76 116 286 28.587 .000 

 

Táblázat magyarázata:  

A diákok csoportosítva lettek az életkoruk összevisszasága miatt, az első második harmadik 

osztály képez egy csoportot, valamint a negyedik és ötödik osztály egy másikat, s ez így van 

mindkét populáció esetén. A változók oszlopban tüntettem fel azokat a feladatokat, amelyek 

tesztben szerepelnek, s amiket a diákoknak el kellett végezniük. 1-sel lett jelölve a kisegítős 

csoport, kettessel a többségi diákok csoportja. Ezek után következik a tanulók száma, akik 

részt vettek a felmérésben, ez az n oszlopban található. Ezek után a feladatokban elért átlagos 

eredménye van feltüntetve egy-egy csoportnak. Például a lapérintés feladatban a kisegítős 

csoport első három osztálya átlagos eredménye 166, 31. A többségi csoporté pedig átlagosan 

274,77. A kettő között igen jelentős különbség van. Szórás oszlopában jelölve van a kapott és 

az átlagos eredmény közötti különbség. Ezek után a feladatban elért minimális és maximális 

eredmény van feltüntetve.  
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A Sig. oszlopban, minden érték, ami 0,05-től kisebb az statisztikailag jelentős. Ahol jelentős 

az azt jelenti, hogy abban a tesztben az 1-es csoport szignifikánsan jobb eredményeket ért el, 

mint a 2-es csoport. Tehát gyorsabbak, erősebbek, robbanékonyabbak stb., lehetnek a tesz 

alaptulajdonsága szerint. Ez is azt mutatja, hogy az átlagos gyerekek jobb eredményt értek el 

a kisegítős diákokhoz viszonyítva.  

Konkrétabban tehát megállapíthatjuk, hogy lapérintés próbánál a variancia elemzés alapján 

statisztikailag jelentős különbség van a két populáció között. A próba értéke 18,27, ami 

statisztikailag 0,00 ami azt jelenti, hogy a többségi diákok jobban teljesítettek ebben a 

feladatban, tehát gyorsabbak voltak.  

Nincs ez másként távolugrásban, futásban és függés esetén sem, tehát ezekben a 

kategóriákban a többségi populáció kimagaslóan jól teljesített a különleges bánásmódot 

igénylő diákokhoz képest.  

 

7.  Összefoglaló 

 

 Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a két populáció között komoly fejlődésbeli 

különbségek vannak. Ennek okaként betudható a jól kihasznált tornaóra, esetleg sport, jó 

motiváció, játék, iskolán kívüli tevékenysége és egyebek. Ez az időszak nagyon fontos a 

gyerekek számára, hiszen rengeteg változáson mennek át, fejlődnek, koordinálódnak a 

mozgások, finommozgások jönnek létre, fejlődik és alakul az izomzat stb. Ennek érdekében 

kell minél jobban kihasználni a lehetőségeket a fejlődés céljából. Mint ahogy 

megbizonyosodhattunk róla, a különleges bánásmódot igénylő diákok motorikus képességei 

fejletlenek, gyengék. Ez azzal magyarázható, hogy a tornaórákon a pedagógusok eltérnek az 

előírtaktól, nem végeztetik el diákjaikkal a feladatokat, s ez által nem is fejlődnek a diákok. 

Viszont voltak olyan feladatok is ahol a két csoport különbségei nem tértek el figyelmet 

felkeltő mértékben. Ez a tény magyarázható azzal is, hogy a többségi diákok nem lettek 

fejlesztve egy bizonyos területen, és ez a képességük gyengébb, fejletlenebb. 

Mindenesetre az beigazolódott, hogy a testnevelésre szánt idő nincs kellőképpen kihasználva 

egyik populáció esetében sem. A különleges bánásmódot igénylő diákok gyengébb 

képességgel rendelkeznek a többségi diáktársaikhoz képest. A sport érdeklődést vált ki 

belőlük, de nem akkorát, hogy komolyan is foglalkozzanak vele. Hiányzik a motiváltság.  

Sokan azt gondolják nevelni és tanítani egyszerű feladat. Pedig nem az. Egyszerre számtalan 

elvárásnak kell megfelelni, s mindenképpen a gyermek előnyeit kell szem előtt tartani. Ez a 
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feladat csak nehezedik abban az esetben, ha a pedagógusnak kisegítős csoporttal kell 

dolgoznia. Viszont ennek a munkának is megvan a maga szépsége, főként, ha a kisdiák 

fejlődést ér el, sikerélményt él át, s boldogság ragyog a szemében. A testnevelés az a terület, 

ahol ezt meg lehet valósítani, s csak fizikai képességek megléte kérdése az egész.  

 Személyes tapasztalatomat osztanám meg zárásképpen. Én is azok a diákok közé 

tartoztam elemi iskola alsó tagozatában, akik nem szerették a tornaórákat. Szenvedés volt 

minden testnevelési óra, az őszi és a tavaszi futóverseny pedig rémálom, az első számú 

ellenségként szerepelt a listámon. Szüleim unszolására elkezdtem sportolni. Az első hat 

hónapot végig szenvedtem a folytonos izomláz fájdalmaival, ügyetlenség és gúnyolódás 

érzésével, tudni illik túlsúlyos, gyenge, beteges teremtés voltam. Viszont az első hat hónap 

elmúlta után érezni kezdtem a változást. Folyamatosan erősödött a szervezetem, ügyesebb 

lettem, gyorsabb, talpraesettebb, s mindig izgatottan vártam a tornaórákat. Az egyik legjobb 

tornásszá váltam, versenyekre jártam, eredményeket értem el. Velem megtörtént egy csoda. 

Motiváció, akarat és kitartás kellett, semmi más. Nem lehetetlen, én ezt a csodát kívánom 

minden kisdiáknak.  
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