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AZ ÓVODAI MOZGÁSTEVÉKENYSÉG, TESTNEVELÉS 

ELMÉLETÉNEK NÉHÁNY MÓDSZERTANI MEGVALÓSULÁSA 

Baloghné Bakk Adrienn, baloghne.bakk.adrienn@uni-sopron.hu 

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 

 
 

 

1. Bevezetés 

A civilizáció fejlődésével a mai világunk egyre nagyobb kihívása a 

mozgásszegény életmód kapcsán kialakuló betegségek megakadályozása. 
Józan Szilvia 2013-ban publikált tanulmányában egy statisztika szerint 

Európai Unió országain belül Magyarországon kimagasló az elhízottak 

aránya. A lakossághoz viszonyított százalékos arányáról beszélünk, a 

felmérések szerint a magyar lakosság 28,5%-a elhízott. De nemcsak a 
felnőtteknél, hanem a gyermekeknél is egyaránt növekvő arányban 

jelentkezik az obesitas. A közegészségügyi hatóságok megítélése szerint a 

21. század egyik legsúlyosabb problémája lehet. Az adatok arányában a 

gyermekkori elhízás fokozódó előfordulása az óvodákban is egyre nagyobb 
százalékban jelenik meg. A mozgásszegény életmód elterjedése, 

általánossá válása elsősorban annak tulajdonítható, hogy egyre 

elterjedtebé vált a gépesített közlekedés (szinte minden gyermeket 

autóval hoznak az óvodákba) és az otthonokban egyre több a modern 
technológia. Ezzel úgy tűnik, hogy gyermekeknél is csökkent a testmozgás 

mennyisége a korábbi évekhez képest. Az inaktív életmód egyenes 

következményeinek a megelőzése társadalmi szinten és természetesen 

óvodai nevelés szintjén is egyre fontosabb feladatok közé tartozik, hogy 

többek között a kóros kövérség betegségének a kialakulását is 
csökkentsük. 

 

2. Óvodai testnevelés 

Az óvodai nevelés országos Alapprogramja határozza meg az óvodai 
nevelés feladatait, melynek középpontjában az óvodáskorú gyermek testi 

és lelki szükségleteinek a kielégítése áll, szem előtt tartva az egészséges 

életmód alakítását, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítását, 

valamint az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítását. A 
testi nevelés a nevelési folyamat része, célja a test és szellemi fejlődés 

elősegítése, az életre nevelés. A szomatikus nevelés feladata a szervezet 

egészséges fejlődésének biztosítása, motoros képességek fejlesztése, 

mozgáskészségek kialakítása, gondozása és edzése, mely segítségével 

preventálhatja az inaktív életmód káros hatásait, így többek között az 
elhízást is. 

mailto:baloghne.bakk.adrienn@uni-sopron.hu
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Az óvodai testnevelésen értjük a mindennapi életben hasznos 

alapmozgások (járások, futás, mászás, ugrás, dobás, forgás, 

rendgyakorlatok) megismerését a szervezetet alkotó különböző szervek és 

szervrendszerek fejlesztését, az értelem, érzelem és akarat fejlesztését a 
mozgásos játékok eszközeivel (Pedagógiai Lexikon, 1997). 

Az óvodai testnevelés általános feladata a testkultúra 

műveltségtartalmának közvetítése. Az alapfeladata a szervezet 

egészséges fejlődésének a biztosítása, a motoros képességek fejlesztése, 

a mozgáskészségek kialakítása és edzése. Az óvodai nevelés keretében a 
mozgástevékenységek minőségi és mennyiségi színvonala hosszú időre 

meghatározhatják a gyermekek egészséges fejlődést. Ebben az életkorban 

a gyermek leginkább a mozgás, a tevékenység által szereznek információt 

környezetükről, önmagukról. Az óvodáskor a természetes hely,- 
helyzetváltoztató-és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, 

valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket 

sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási 

formákkal, játékokkal segíthetünk elő. A mozgás és az értelmi fejlődés 
kedvezően hatnak egymásra. A mozgásos tapasztalatokból 

gyökereztethetők az értelmi műveletek is. A gyermek mozgásának 

fejlettsége ad képet általános fejlettségi szintjéről, testi és idegrendszeri 

fejlődésének tempójáról. 

Az óvodai mozgásfejlesztés tartalmazza a nagymozgások gyakorlását, 

egyensúlygyakorlatokat, szem-kéz, szem-láb koordinációt célzó játékos 

feladatokat, valamint a finommotorika fejlesztését. 

A mozgásanyag tervszerű megválasztásával és tudatos alkalmazásával 

biztosítja az optimális terhelést a gyermekek számára. Tudatosan és 
tervszerűen fejleszti a testi képességeket, ügyességet, erőt, gyorsaságot, 

állóképességet. Beépíti a foglalkozásokba a mozgásfejlesztő program és a 

testséma-fejlesztés valamennyi feladatát. Speciális gyakorlatok 

beiktatásával (lábboltozat-erősítő gyakorlatok, gerinctorna) megerősíti a 
tartóizmokat. Játékos feladatokkal begyakoroltatja a helyes testtartást, 

így akár elkerülhetők a későbbi tartáshibákból eredő deformitások is. 

A sikeres, jó hangulatú tevékenységben a gyermekek szívesen vesznek 

részt, így azt pozitív élmény kíséri, s újabb cselekvésre ösztönzik őket. 
Ezáltal a mozgás szokássá, belső igénnyé válik, mely során fejlődnek a 

pszichés, kognitív, valamint a testi képességek.  

Véleményünk szerint az óvodák nevelési programjaikban kardinálisabb 

szerepet kell, hogy kapjon a gyermekek életkorára jellemző 

mozgásigényeknek a kielégítése, biztosítása valamint, hogy az óvodai 
mozgásos tevékenységekben minden gyermek sikeresen részt vehessen. 

Az óvodai Alapprogramban az V. fejezet „Mozgás” alcímen elvárásként 

megfogalmazza, játékos mozgásokat teremben és szabad levegőn, 

eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az 
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óvodai nevelés minden napjaira. Mindemellett fontos még az 

egészségtudatos magatartás kialakításához szükséges ismeretek átadása, 

a mozgáshoz köthető kapcsolódásainak és összefüggésének ismerete. Ezt 

a komplex fejlesztő hatást talán leghatékonyabban az óvodák, mint az 
egyik első nevelő intézmények képesek átadni, megismertetni a 

gyermekekkel. Tudnunk kell, hogy a fizikai aktivitási magatartás, mint 

számos egészségmagatartás a korai gyermekkori mintákhoz kötődik, ezért 

már az óvodás életkorban foglalkozni kell a testedzéssel. Bár a 

kisgyermekkorban a mozgás belső igényből fakad, és a gyermek 
legtermészetesebb megnyilvánulási formája. Azonban ez csak a megfelelő 

környezeti tényezők és feltételek biztosításával bontakozható ki. Az 

optimális környezeti feltételek megtervezése és szervezése egy felkészült 

óvodapedagógus feladat is. Az óvodapedagógusnak ezt úgy kell 
megvalósítania, hogy az óvodás gyermek érzelmileg, szociálisan és 

értelmileg is gazdagodjon és az egyéni adottságokhoz képest a 

képességeik kibontakozhassanak. 

 

3.  A pedagógiai vizsgálat leírása 

A vizsgálatunk célja, az egészséges szemléletmód tükrében a rendszeres 

testmozgás problémája azaz, hogy képet alkothassunk az óvodai 

testnevelés helyzetéről Magyarország néhány településen. Fókuszpontban 
annak a megállapítása, hogy a véletlenszerűen kiválasztott városokban az 

óvodai testnevelés módszertani ismeretei mennyire valósulnak meg a 

gyakorlati, óvodai életben. 

A vizsgálattal kapcsolatosan az alábbi kérdések merültek fel, és ezekre 

kerestük a válaszokat: 

1. A vizsgált intézmény tud-e biztosítani a testnevelés foglalkozásra 

külön tornatermet, helyiséget, ahol rendszeresen zajlik a testedzés? 

2. A testnevelési foglalkozásokat pontosan milyen rendszeresen és 

milyen idő terjedelemben tartják meg az óvodapedagógusok? 
3. Milyen szempontokat vesznek figyelembe a mozgásos 

tevékenységek megtartásának a tervezésében?  

4. Melyek azok a kedvelt és használt eszközök, sporteszközök, amiket 

előnyben részesítenek az óvodapedagógusok a testnevelés 
foglalkozások keretében? 

5. Milyen típusú csoportokban dolgoznak az óvodapedagógusok a 

testnevelési foglalkozásokon? 

A kérdéseink megválaszolására a pedagógiai kutatás módszerei közül a 

dokumentumelemzést és az írásbeli kikérdezést választottuk. A 
dokumentumelemzés során jutottunk hozzá az óvodák létesítményeinek a 

tervrajzaihoz, az óvodai országos Alapprogramhoz, illetve egyes óvodák 

nevelési programjaihoz. A nyílt- és zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívek 

segítségével vizsgáltuk tovább az óvodai testnevelés tárgyi - és 
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létesítmény feltételeit, valamint a mozgásfejlesztés gyakorlati 

megvalósítását, továbbá az óvodapedagógusok véleményeit, észrevételeit. 

 

4.  A kiértékelt eredmények 

A mintavételünk véletlenszerűen 9 városban, (Kőszeg, Szombathely, 

Zalaegerszeg, Mór, Győr, Csorna, Sopron, Mosonmagyaróvár, 

Székesfehérvár) dolgozó (N178) óvodapedagógus. A nemek aránya 99% 

nő és 1% férfi. A férfi - nő arány sajnos Magyarországon nagyon sajátos 

az óvodapedagógiában, szinte csak nő óvodapedagógus van. A vizsgált 
mintánk pályán eltöltött éveik alapján kijelenthetjük, hogy tapasztalt 

óvodapedagógusokat kérdeztünk. A megkérdezett óvodapedagógusok 32 

százaléka már több mint huszonöt éve van a pályán. A 17 százaléka 20-25 

éve, 14 százaléka 15-20 éve, 15 százaléka 10-15 éve, 9 százaléka 5-10 
éve. A megmaradt 13 százalék mondhatjuk pályakezdő, mert kevesebb, 

mint öt éve dolgozik óvodapedagógusként. 

A mozgásos tevékenység legfontosabb feladata a gyermekek 

mozgásigényeinek a kielégítése és a rendszeres testmozgás szokásának a 
kialakítása. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermeke 

egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok. Az 

óvodáskor természetes hely -, helyzetváltoztató és finommotoros 

mozgáskészségek tanulásához az egyik alapelem a megfelelő helyiség 
biztosítása. A vizsgált minta alapján megállapítottuk, hogy 29%-nak van 

tornaterme, 24%-nak csak tornaszobája, amin azt értettük, hogy egy nem 

használt csoportszobát alakítottak ki tornateremé (amely arányaiban jóval 

kisebb a szükségesnél), ahol a testnevelési foglalkozásokat tartják. A 

maradék 47%-nak sajnos nincs erre külön alkalmas helyisége. 
Megjegyeznénk, hogy a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet kötelezi az 

óvodákat a tornaszoba kialakítására. De a túlterhelt óvodák nem minden 

esetben tudják teljes mértékben biztosítani a külön tornaszobát. Az 

általunk vizsgált óvodák majdnem a felének nem áll rendelkezésére zárt 
helyiség (tornaterem, tornaszoba), ahol a mozgásos tevékenységeket 

szervezni tudják, illetve a gyermekek mozgásigényét kielégítsék. A 

túlzsúfolt, magas létszámú csoportokban (átlag 27-31 fő/ csoport) dolgozó 

óvodapedagógusok, nagyon nehezen tudják a mozgásteret szélesíteni. 
Sok esetben a saját csoportszobájukban tartják a testnevelést. Mindig 

fontos szempont számukra a „legjobb hely kihasználás” elve, és 

igyekszenek ennek megfelelően tervezni a testnevelési foglalkozásokat. 

További nehézség a „differenciálás” elv, mert a csoportok 90%-ban vegyes 

összetételű csoportok (3-7 éves korig), így az életkori sajátosságokat 
figyelemben vétele is komoly tervezési nehézségeket vesz igénybe a 

mozgásos feladatok alkalmazásakor. 

Megállapítottuk, hogy a törvény által előírt szabadtéri tér, mint udvar 

minden óvodában rendelkezésre áll, ahol ugyan jóval nagyobb 
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mozgásteret tudnak biztosítani az óvodapedagógus a gyermekeknek, de 

ennek a használtsága sajnos nagyon időjárás függő. 

A megkérdezett óvodapedagógusok hetente csak egyszer tartanak 

tervezett és szervezett testnevelést a gyermekeknek, de nagyon eltérő 
időzónákban és időtartalommal. A megosztottság óriási, 15 perctől 

egészen 50 percig is tartanak a testnevelési foglalkozások. Azt láttuk, 

hogy az óvodapedagógusoknak különbözik a véleménye és nincs 

egyetértés az idővel kapcsolatosan, pedig a sport szakemberek inkább 

délelőtti órákat javasolják a testedzésre, és körülbelül 30 perc 
időtartalmat. Az egyéb mozgásos tevékenységek teljesen spontán, nem 

igen felépítettek, tudatosak, tervezettek és sokszor háttérbe szorulnak, 

legrosszabb esetben elmaradnak. 

Nehéz feladat nap, mint nap tartalmas, tervezett mozgásos feladatokat 
felajánlani a gyermekeknek, de a mai kor indukálja ezt az igényt, mellyel 

a kialakuló inaktivitást, és azzal kapcsolatos betegségeket megelőzhetjük. 

Megfigyeléseink szerint a nevelési területek komplexitásában az óvodai 

mozgásos tevékenységeket nem kellőképpen vonták be az óvoda nevelési 
programjaiba. Lényeges pont, hogy minden napon legyen irányított 

mozgásos tevékenység az óvodában az életkorhoz és csoport 

összetételéhez igazodva, figyelembe véve még a differenciálás elvét is. 

A felmérés azt mutatta, hogy a pedagógusok csak négy – öt eszközt 
(labda, babzsák, karika, pad, szalag) használnak a mozgásos 

tevékenységek során. Ez az eszköztár igen sekélyes. A kevésbé használt 

vagy kedvelt szerekkel bizonytalanok a pedagógusok és talán ezért nem 

használják őket. De lehet oka, hogy nem elegendő anyagi forrás áll az 

intézmény rendelkezésére a szélesebb sporteszközök beszerzésére vagy 
második ok lehet egy visszajelzés nekünk oktatóknak, hogy a kevésbé 

használt eszközök (ugrálókötél, tornabot, trambulin stb.) felhasználására 

érdemes lenne oktatási segédanyagot készíteni, hogy ezek a szerek 

alkalmazására is bíztatni és segíteni tudjuk az óvodapedagógusokat. 

 

5.  Konklúzió 

A mai kor gyermekeinek kiemeltebb szerepet kell kapnia a mozgásos 

tevékenységeknek az óvodai nevelésben. A mozgásfejlődés szempontjából 
a kisgyermekkor az egyik legfontosabb állomás, mert ha motorikus és 

koordinációs képességeket és készségeket nem fejlesztjük, akkor a 

lemaradás behozhatatlan lesz. Ha megszokják és megszeretik a 

rendszeres testedzést, akkor később igénylik, és szerves részeivé válik a 

személyiségük alakulásában. Továbbá megalapozza a felnőtt kor jó 
egészségügyi állapotát is. 

Cél és feladat a rendszeresebb és igényesebb mozgásos tevékenységek 

preferálása már az óvodákban. Biztosítani ott minél több lehetőséget a 

mindennapos mozgásos tevékenységekre. A szükséges tárgyi feltételek 
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megteremtésére: tornatermek építése, minél szélesebb sporteszköz 

kínálatának a biztosítása. A rendszeres testmozgás nemcsak biztosítani, 

hanem népszerűsíteni is kell. 

Az óvodai testnevelés területén pedig országosan egységesebb 
követelményrendszert a módszertanban, differenciálásban és az 

időtartalomban. 
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