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gyógypedagógus 

Az egyensúlyi rendszer akkor fejlődik a legjobban, ha a gyerekeknek megvan a lehetőségük a 

futkározásra, ugrabugrálásra, pörgés-forgásra, mozgásra, játékra. 

Manapság egyre kevesebb idejük jut SAJNOS a gyerekeknek a futkározásra.  

„Egy göttingeni felmérés szerint a gyerekeink katasztrófálisan keveset mozognak, nem 

másznak fára, nem billegnek pallón, nem ugrálnak patak felett, ezért bizonyos agyi pályák 

sorvadtan alakulnak ki. 

Rengeteg a beszédhibás, mert a beszéd is a mozgásból fejlődik ki. 

Azt a kérdést kell feltenni, hogy vajon a gyerekeink olyan körülmények között élnek-e, ami az 

életkorukhoz szabott. 

/Vekerdi Tamás/ 

 

Az egyensúlyi rendszer fejlődése tehát nem csak a mozgáskoordinációnkra, hanem az egyéb 

agyi területek fejlődésére is hihetetlen nagy hatással van.  

 

Néhány játékos ötlet, hogy hogyan lehet becsempészni az otthonokba egy kis egyensúlyozást, 

mozgást. 

Balesetveszélyre figyeljenek! 

Egyensúly deszka 

Lényege az, hogy ha rááll a gyerkőc, egyensúlyoznia kell, mert vagy egy félgömb vagy egy 

henger az alja.  

Otthon is készíthető verzió (ha nincs polifoam henger használható helyette bármilyen henger 

alakú tárgy pl. kapanyél, sodrófa, ..) 

 



Merőkanalas játék 

A lényeg, hogy A pontból B pontba kanállal, vagy bármi más eszközzel kell elszállítani 

valamilyen tárgyat. Nagyon jól fejleszti a koncentrációt, ha figyelni kell, hogy ne essen le. 

 

Akadálypálya a szobában 

Ha nincs lehetőség kimenni, akkor lehet bent is építeni pályát. (Lehet  kanapé párnákból 

székekből.) Figyeljetek rá, hogy ne legyenek túl közel a bútorok! 

 



Egyensúlyozó palló 

Otthon is elkészíthető, lehet a kertbe, vagy szobába, ahol éppen elfér…. Egyszerűbb megoldás 

a fonál vagy a felcsavart törölköző pálya. 

 

Ugróiskola, ugrókötél, lépegető 

Csak a rend kedvéért, hogy ne maradjon ki, hiszen ezek nagyon egyszerűek és szórakoztatóak. 

Ráadásul az állóképességet is hihetetlenül javítják. Ugye mindenki ismeri? 😉 

Ne maradjon ki a gyerkőc életéből sem! 

 



A gyerekkori kedvenc: “gumizás” 

Az megvan, hogy két gyerek áll egymással szemben és össze vannak kötve gatyagumival és 

köztük egy harmadik ugrál? Koordináció, koncentráció, erőnlét… (Ha nincs aki tartsa a gumit, 

akkor két szék is megteszi.) Ha valaki nem ismeri a szabályokat a you tube-on „gumizás játék” 

címen talál ötleteket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


