
 

Rövid tájékoztató a TSMT terápiáról 

 

1. Mi is az a TSMT? 

A rövidítés a tervezett szenzomotoros tréning kifejezést takarja. Az egyes elemek 

jelentése összefoglalva: 

tervezett: , mert  - a fejlesztés menete kötött, 

                      - a gyermekekre egyénileg tervezett, 

                     - meghatározott sorrendben követik egymást a feladatok, 

- a gyermek fejlődéséhez igazodva folyamatosan és fokozatosan 

nehezedik 

szenzomotoros:,  mert a különböző érzékelési csatornákon (látás, hallás, tapintás, 

testhelyzet érzékelés) bejövő információkra az adekvát (megfelelő) mozgásos 

válasz kialakítása a cél.  

Az adekvát mozgásválasz a következőket foglalja magában: a gyermek képes saját 

testtartását a különböző külső hatásokkal szemben is szabályosan megtartani, 

illetve ha szükséges, megfelelően megváltoztatni. Képes a végtagjai összehangolt, 

koordinált működtetésére. Továbbá tartalmazza azt is, hogy a veleszületett ún. 

primitív reflexek az életkorának megfelelően vannak jelen vagy tűnnek el a 

mozgásszabályozásból.  

Ennek elérése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a gyermek finom-, és 

nagymozgásai koordináltak és precízek legyenek; hogy iskolás korra stabilan 

kialakuljon, hogy a gyermek jobb-, vagy balkezes; megfelelő legyen az egyensúlya; 

képes legyen életkorának megfelelő ideig figyelni.  

Ezen képességek kialakulása alapvető kapcsolatban van a központi idegrendszer 

egyensúlyi (vesztibuláris) központjával. A TSMT terápia elsősorban ezen központ 

ingerlésével, vesztibuláris ingerek alkalmazásával valósítja meg a fejlesztést. 

 

                                                                                          

2. Miből áll egy ilyen torna? 

A terápia 16-21 fejlesztő feladatból álló, otthoni gyakorlásra szánt feladatsort 

jelent a valóságban. A feladatok között vannak pl. a gyermektől aktivitást nem 

igénylő, vesztibuláris ingereket alkalmazó, hintáztató gyakorlatok. A terápiába az 

idő előrehaladtával egyre több, a gyermek aktív együttműködését igénylő feladat 

kerül be: pl. adott  testhelyzet megtartása kibillentéssel szemben; csak a karok, 

csak a lábak, majd mind a 4 végtag koordinált mozgatása; helyváltoztató mozgások 



változatos gyakoroltatása. A feladatok többségéhez kapcsolódik egy-egy mondóka, 

gyermekdal vagy rövid vers.  

 

3. Mire hat a TSMT,  mely területeken várható fejlődés? 

A terápia segíti a kóros reflexek, kóros tartások, kóros együttmozgások leépítését, 

valamint az egészséges mozgásfejlődés előkészítését, megerősítését. Érleli a 

testhelyzet beállítás szabályozását, az izomtónus szabályozását, a gyermek 

mozgáskoordinációját és egyensúlyozó képességét. Fejleszti a gyermek 

figyelmének irányíthatóságát, terjedelmét, koncentrációját, beszédét. 

 

4. Igényel-e a TSMT speciális eszközöket? 

A szülőnek szüksége lesz  otthon egy nagy (min. 65 cm átmérőjű) labdára,  egy 

gördeszkára és egy billenő lapra. A feladatsort hetente legalább 3x (de akár 4-5x is) 

el kell végezni, ez alkalmanként 20-25, nagyobb gyerekeknél 35-40 percet vesz 

igénybe. 

 

5. Kinek hasznos ez a terápia? 

Tömören: azoknak a gyerekeknek (3 hónapos kortól leginkább 7, max. 10 éves 

korig), akiknél megkésett vagy eltérő fejlődésmenet figyelhető meg. Mint például: 

                                - megkésettség a mozgás, a beszéd területén 

                                - eltérő izomtónus 

                                - tartós táplálkozási nehézség 

                                - egyensúlyi gyengeség vagy zavar 

                                - a finommotorika éretlensége 

                                - asszimetria a test két oldalának használata során 

                                - figyelem gyengesége 

                                - kommunikációs igény kialakulásának késése 

                                - szem-kéz koordináció hiánya 

                                - a mozgáskoordináció zavara 

                                - hiperaktivitás 

                                - beilleszkedési zavar. 

 


