
A KORAI MOZGÁSFEJLESZTÉS AZ ISKOLAÉRETTSÉG TÜKRÉBEN 

/INPP: mozgás-és készségfejlesztő módszer/ 

Kis csoportos foglalkozás óvodások részére 
Általában a szülők veszik észre először, hogy gyermekük gondokkal küzd. 

Sok gyermek kinövi ezeket a problémákat, sokan viszont fejlődésük bizonyos vonatkozásaiban 

„éretlenek” maradnak. Az éretlenség oka: a késleltetett idegrendszeri fejlődés. Erről akkor 

beszélünk, ha a korai fejlődés egy fázisa kimaradt, lelassult vagy leállt és emiatt az idegrendszer nem 

kellően érett. 

A késleltetett idegrendszeri fejlődés egyes jelei: 
 a gyermek későn tanul meg beszélni (18 hó felett), 

 tériszonya, egyensúlyproblémái vannak, 

 nem képes nyugton ülni, 

 nehezen tanul meg úszni, 

 nehezen tanul meg biciklizni, 

 nehezen tanul meg olvasni, 

 nehezen tanul meg írni, 

 rossz a kézügyessége, koordinációs problémái vannak, 

 nehezen tanul meg egyedül öltözni, 

 rossz a szem-kéz koordinációja, 

 beszéd problémái vannak. 

Hogyan segíthetünk? 
A gyermek első nyelve, amit megtanul, az a mozgás. Játék közben mozogva tanulnak és fejlesztik 

képességeiket. Gondoskodni kell arról, hogy eleget mozoghassanak, ugrabugráljanak. A speciális 

ismeretekkel rendelkező szakember képes felmérni a problémás eseteket és célirányos 

mozgásterápiával korrigálni a hibákat. Erre alkalmas egy úgynevezett reflex-korrekciós 

mozgásprogram: az INPP módszer. 

INPP: 

a magatartási és a tanulási problémák feloldására kifejlesztett módszer, amelynek alapját a 
csecsemőkori mozgásminták speciális gyakorlása adja. 

Reflex-korrekciós mozgásprogram: 

A program gyakorlatai a csecsemő természetes mozgásmintáit követik. 

A célirányos gyakorlatok hatására a rendellenes mozgások visszafejlődnek, a gyermek mozgása 

tudatossá, rendezetté válik. 

Ennek következtében javul a gyermek teljesítménye, rendezetté válik az írása, pontosabban olvas, 

számol, javul a magatartása, viselkedése. 

Nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá válik. 

Javul a koncentrációs képessége. 

Az 5-6 éves korban megkezdett fejlesztéssel még hatékonyabban befolyásolhatók a gyermekek, ami 

azért is szerencsés, mert ezzel már megelőzhetővé válnak az iskolában fellépő problémák. 

Helyszín: 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaegerszegi Tagintézménye, 

8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5. 
 

A foglalkozás ideje:  

Hétfő - Csütörtök: 14:00-16:00 

A foglalkozást tartja: 

Magyarné Kádasi Tímea, gyógytornász Elérhetőség: 30/824-1795 


