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Vélhetően  szokatlan  kezdeményezés  in-
dult  útjára  1986-ban  a  középsúlyos  értelmi
fogyatékos gyermekek lovagoltatásának első
próbálkozásaival. Annak idején a kezdeti ta-
pasztalatokat viszonylag rövid idő elteltével közreadtuk (Gyógypedagógia,
1987.  5-6.  szám).  Úgy érezzük,  hogy az időközbeni  történések és  az  újabb
események bemutatása  részben tájékoztatási,  részben szakmai  okokból  elen-
gedhetetlen.

Röviden utalva tehát  a  kezdetekre:  1986 őszétől  a Nemzeti  Lovardában
lehetőséget kaptunk arra, hogy a Dohány utcai Foglalkoztató Iskola tanulóival
megpróbálkozzunk — tanrendi keretek között — terápiás célú lovagoltatással.
Ez a kezdeményezés — utalva a szervezettségre (tanrendi keretek) — ismere-
teink  szerint  Magyarországon az  első  ilyen  jellegű  volt  az  említett  körben.
Egyáltalán a fogyatékos emberek (gyermekek) körében is! Állításunk termé-
szetesen nem zárja ki a korábbi próbálkozásokat, kísérleteket.

1992-re  kedvező  helyzet  alakult  ki.  Lehetségessé  vált  egy  olyan  sport-
egyesület létrehozása, amelynek egyik fő célkitűzése általában fogyatékos és
konkrétan középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok lovagoltatása.

Az egyesület — mivel kezdetben zömmel Down-szindrómás gyermekekkel
foglalkozott — névválasztásánál is figyelembe vette ezt a körülményt. Innen
származik elnevezése: „DANILÓ” SE. (Down - Instrument - Ló.) A mozaikszó
utal a tevékenység minden lényeges elemére. Főként arra, hogy az a lovaglás
(lovagoltatás),  amely  ebben  a  formában  történik,  speciálisan  kialakított  és
adaptált formájú. Eltérően az általában ismert lovaglástól és lovaglás-tanítástól,
mint annyi minden mást, ezt is formailag és tartalmilag egyaránt új megközelí-
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tésben kellett hozzáférhetővé tenni az értelmi fogyatékosok számára. Először
önmagunkkal szemben volt szükséges a fogalmi át- és újraértékelése annak,
amit  addig mint  lovaglást  ismertünk meg.  Kialakult  tehát  az  a  kép,  amely
egyúttal alapja lett a fogyatékos gyermekek lovagoltatásának. Mi az, amiben az
adott korlátok miatt nem követhető a különbeni lovaglás, illetve melyek lehet-
nek azok a jellemzők, amelyek alkalmasak arra, hogy mégis lovaglásról beszél-
hessünk?

Alapelvek

Az új  fogalom és értékrend egyik eleme, hogy mindenkinek joga van az
aktív élethez. Ez független attól, milyen területről van szó. Másik elem, hogy
a lehetőségek megteremtése,  a bekapcsolás és aktivizálás társadalmi  feladat.
Fontos alapelv, miszerint: a fogyatékos emberek mozgósítására az aktív környe-
zet és körülmények alkalmasak leginkább. A lovaglásban, mint nagyon aktív
tevékenységben, speciális mozgósító forma rendkívüli lehetősége fedezhető fel.

A fentiek figyelembevételével került céltudatosan kialakításra a „Daniló”, a
fogyatékos emberek beillesztését, mozgósítását szolgálva.

Fogalom, forma, tartalom

A fogyatékosok lovaglásának (lovagoltatásának) fogalma, formája és tartal-
ma eltér a különbeni lovaglástól. Fogalmilag azonosság áll fenn a tevékenység
aktivizációját  és  a  lóval  való  együttműködést  tekintve.  Lényegi  eltérés  az
aktivizációval és az együttműködéssel kapcsolatos követelményekben mutat-
kozik. Ezek részben redukáltak és személyre igazítottak.  Másfelől  állandóan
külső kontroll alatt állnak és erőteljesen befolyásoltak. A fogyatékosok lovag-
lása tehát a sajátosságok figyelembevételével, mint speciális formájú tevékeny-
ség jelenik meg. A forma kialakításánál mindenképpen figyelembe kellett venni
az értelmi fogyatékos gyermek, fiatal sérülésének helyzetét, jellemzőit. A figye-
lem, észlelés, érzékelés, kis- és nagymozgások, gondolkodási képesség aktuális
állapota éppúgy befolyásoló, mint a testi felépítettség vagy annak anomáliái.
Ezek együttesen és külön-külön is meghatározzák a lovaglás (lovagoltatás)
formáját és természetesen tartalmát.

A forma  tekintetében  legbiztosabb  azonosságnak  az  épek  lovaglásával
összehasonlítva a következő állítás fogalmazható meg: a lovaglás lovon törté-
nik. Ezen túl és ezzel szoros összefüggésben viszont már minden a sajátosságok
körébe utalt és azok függvényében jelentkezik.
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Állításunk, miszerint: „a lovaglás lovon történik”, egy sor lényeges konzek-
venciát tartalmaz az értelmi fogyatékos lovasra, lovasokra vonatkozóan. Ezek
egyike,  hogy függetlenül  a lovaglási  tevékenység szintjétől,  maga  a  helyzet
alapvetően eltér  a mindennapi  megszokottól.  Új beállítódást  igényel  akár az
egyéni  adottságok és  képességek oldaláról  nézzük,  akár  a  környezettel  való
kapcsolat alakulását tekintjük. A körülmény, hogy valaki lovon ül, egész testére
vonatkozóan az addig megszokottól eltérő egyensúlyozást követel. Ez másfelől
annyiban is eltér a megszokott sajátunktól, hogy mindenképpen a ló egyensúly-
fenntartási törekvéseinek kell a magunkét alárendelni. A kettő optimális vektor-
helyzete biztosítja a fennmaradást, a bármilyen szinten megvalósuló lovaglást,
lovagoltatást. A helyzet leginkább a járás újbóli megtanulásával jellemezhető,
amely  korántsem egyszerűbb  vagy könnyebb,  mint  az  eredeti.  Ugyanakkor
számtalan új lehetőséget kínál — elsősorban terapisztikus céllal. Ehhez legin-
kább az szükséges, hogy ennek az „újbóli járás megtanulásnak” értelmezését ne
csupán  a  „járásra”,  illetve  esetünkben  a  lovaglásra  vonatkoztassuk.  Vegyük
figyelembe mindazt, ami ebből az új járástanulásból, tehát a lovaglásból követ-
kezik. Korábbi egyensúlyozási feladatok egy részének szituatív újratanulását.
Eddig ismeretlen egyensúlyozási módok elsajátítását. A környezet megismeré-
sének és befogadásának új helyzetből adódó lehetőségeit. Az állandó térváltozás
és a folyamatos térorientációs alkalmazkodás új követelményeinek jelentkezé-
sét.

Ebben a tekintetben természetesen nem maradnak, nem maradhatnak érin-
tetlenek azok a pszichológiailag (és nyilvánvalóan gyógypedagógiailag) érde-
kelt területek sem, mint a figyelem, érzékelés, észlelés. A lovaglás-lovagoltatás,
mint önmagában is új körülmény, megterhelve a fentebb említettekkel (egyen-
súlyozás, környezet újrafeldolgozása), másfajta aktivitás igényel, tesz kötele-
zővé. A lovon maradás és a lovaglási feladatok sikere érdekében a figyelemnek
nemcsak az állandóságra, de a pillanatnyi változásokra, az ezen belül jelentkező
folyamatos megosztottságra kondicionált állapotban kell lennie. Ennek hiányá-
ban szinte elképzelhetetlen bármiféle formájú és szintű lovaglás-lovagoltatás
megvalósítása a középsúlyos értelmi (de más) fogyatékosok körében.

A lovaglás-lovagoltatás a középsúlyos értelmi fogyatékosok esetében töb-
bek között a figyelemmel szembeni kényszer-követelmények miatt tekinthető
rendkívülien hatékony terápiás lehetőségnek. A figyelem folyamatos aktivizá-
lása  és  igénybevétele  ebben  a  helyzetben  (lovaglás)  tapasztalataink  szerint
sokkal nagyobb fokú, bármely más, általunk eddig ismert lehetőségnél. Ennek
lényegében  kettős  magyarázata  van.  Többéves  tapasztalat  támasztja  alá  azt,
hogy a lovaglással kapcsolatba kerülő fogyatékos gyermekek, fiatalok ragasz-
kodnak társukhoz, a lóhoz. Ez olyan emocionális alapot jelent szinte kivétel
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nélkül mindegyiküknél, hogy a külső beavatkozások mellett autogén tréningnek
vetik  alá  figyelmüket.  A figyelmi  állapot  alakulását  befolyásoló  másik  ok
magának a lovaglásnak (gyógy-)pedagógiai mechanizmusából ered. Különös
tekintettel kell lenni a lovas foglalkozások során a biztonságra, és mellette a
kitűzött feladatok sikeres megoldására. Ennek érdekében nagyon erős és csak
kizárólagos beavatkozás engedhető meg az irányítást illetően. A lovas foglalko-
zások helyén (karám, fedett lovarda), ideje alatt információs és (meta-)kommu-
nikatív kapcsolat csak az irányító, a lovas és a ló között fogadható el! Ennek a
hármasnak kell a kölcsönös egymásrautaltság és maradéktalan bizalom alapján
megvalósítani a feladatokat, a kitűzött célt.

Szervezési teendők

Eddigi lovaglásszervezési tapasztalataink azt támasztják alá, hogy a fentebb
említett  rendkívülien következetes megvalósítási forma elfogadtatható és be-
láttatható a középsúlyos értelmi fogyatékos lovasokkal. Kulcsa azzal a deprivá-
ciós helyzettel van összefüggésben, amelyet az említett emocionális viszonyu-
lás motivál. A szabályok durva megszegése a lovaglási sorrendben hátrábbke-
rülést, időleges felfüggesztést jelenthet.

Rendkívülien fontosnak tartjuk és ennek megfelelően járunk el a teljesítmé-
nyek elismerése tekintetében. Ugyanakkor, szemben más, hasonló pedagógiai
eljárásokkal, a lovaglásnál az egyes alkalmakra vonatkozó dicséret, jutalmazás
az alkalmakon belül összetett, rétegzett. Egyaránt érinti úgy a feladatot végre-
hajtó lovast,  mint a partner lovat is.  Utóbbi  megdicsérése és jutalmazása a
fogyatékos lovas kötelező feladata. Ennek pedagógiai hasznossága leginkább
azzal mérhető, hogy lehetőséget ad a résztvevőknek a rajtuk kívül álló teljesít-
mény felmérésére és elismerésére is.

Említettük, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok
lovaglása-lovagoltatása alapvetően az irányító, az éppen foglalkoztatott lovas
és a ló együttes és szigorúan meghatározott egységében zajlik, képzelhető el.
Ez tekinthető a mindenképpeni és mindenkori alapnak. Ebből kiindulva lehet a
továbbiak folyamán különféle lovaglási formákat kialakítani.

Lovaglási-lovagoltatási formák kialakítása

Addig lovaglásról-lovagoltatásról  érdemben nem lehet  szó,  amíg a körbe
bevontak nyeregbe nem kerülnek.  A kijelentés  ugyan profánul  hangzik,  de
valójában a megvalósítás nem mindig egyszerű. Nem sikerül ugyanis mindenkit
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azonnal rávenni a felülésre. Ez érthető, ha arra gondolunk, hogy milyen érzelmi
ambivalencia jelentkezik a lóra ülés vágya és a tényleges helyzet között. Az első
felülést-felültetést tehát mindenképpen elő kell készíteni. Ennek gyakorlatában
felhasználható a többi társ példája vagy a ló fokozatos megismerése (hozzákö-
zelítések, hozzáérések, etetés, simogatás, 1-2 perces felültetések stb.). A hang-
súly mindenképpen a fokozatosságon és a megnyerésen van. Önmagában a
felülés elvállalása döntő jelentőségű, mivel egyet jelenthet a továbbiakban sorra
kerülő lovaglás valamilyen formájának és szintjének elvállalásával.

Elterjedt szervezési és megvalósítási forma a vezetőszáras lovagoltatás (a
vezetőszár 2 m hosszú „póráz”). Segítségével lépésben haladva lehet hozzá-
szoktatni a gyermekeket a mozgó lovon ülés élményéhez. Ez a megoldás nem
kizárólag az első élmények nyújtására alkalmas. Olyan esetekben, ahol még
nem vagy nagyon lassan alakul ki az új helyzetnek megfelelő egyensúlyozás és
az ehhez kapcsolódó ülésbiztonság, a vezetőszáras lovagoltatás a foglalkozások
meghatározója.  A vezetőszárat  jól  lehet  alkalmazni  csoportos  foglalkozások
során is.

Szintén gyakori a futószár használata (a futószár 5 m hosszú pányva. Végein
karabinerrel, illetve forgórésszel). Használatával nagyobb távolságról különbö-
ző jármódokban: lépés, ügetés — lehet megvalósítani a lovaglás feladatait. A
futószáras lovagoltatás elsősorban az egyéni foglalkozások szervezésére alkal-
mas a középsúlyos értelmi fogyatékosok esetében. Ám nem kizárt speciális
szervezés esetén a csoportos foglalkoztatás megvalósítása sem.

Az önálló lovaglás  formájának megteremtése több és  kizárólagos feltétel
függvénye a középsúlyos értelmi fogyatékos résztvevők esetében. A lehetséges
feltételek mindegyikére vonatkozik, hogy eredendően tartalmazzák külön-kü-
lön és együttesen is a biztonság garanciáját. Ez azért különösen nehéz, mert a
nálunk lovagló értelmi fogyatékosok gondolkodásának jellemzői, reakciókész-
ségük, cselekvési, kivitelezési képességük eltérő mértékben ugyan, de általában
alacsonyabb szintű, mint amit az önálló lovaglási helyzet megkövetel.

A fentiek ellenére sikerült  kialakítanunk és működtetni azokat az önálló
lovaglási formákat, amelyek egyaránt megfelelnek a biztonsági feltételeknek, a
feladatokból eredő követelményeknek. Az önálló lovaglással kapcsolatos felté-
telek  és  követelmények  egyúttal  azt  támasztják  alá,  hogy csak  azoknál  a
résztvevőknél  lehetséges  valamilyen  szintű  megvalósítása,  akik  az  említett
fogyatékossági  csoporton  (középsúlyos  értelmi  fogyatékosok)  belül  a  jobb
képességűek  közé  tartoznak.  Velük  lehet  lépésben  vagy ügetésben,  kisebb
méretű, zárt pályán önálló lovaglást megvalósítani.

270



Lovaglásszervezés a fogyatékossági csoporton belül

I. CSOPORTNAGYSÁG

A lovaglás általában azon tevékenységek közé tartozik, amelyek az aktuáli-
san rendelkezésre álló foglalkozási idő alatt kislétszámú csoportot tud ellátni.
Ennek oka részben a szükséges biztonság fenntartása, részben pedig a csoport-
ban végzett munka egyénre szabott, aprólékos és részletezett formája.

Ezek az okok még jobban érvényre kerülnek értelmi fogyatékos gyermekek
és fiatalok lovas foglalkozásain. Esetükben fokozott súlyt kap a biztonság
kérdése és a munka részletezettsége. A középsúlyos értelmi fogyatékos gyerme-
kek ezért  ideálisan  5-6  fős  csoportban,  nagyobb  gyakorisággal  és  hosszabb
foglalkoztatási idővel lovagoltathatók valójában eredményesen.

Saját gyakorlatunk a következő formákat követi:

1. Hetes kurzusok

táborozási időszakban, 5-6 fős csoportokkal, naponta 2,5-3 óra teljes lovagolta-
tási idő. Személyenként általában 25-30 perccel.

2. Hétvégi, bentlakásos alkalmak

szombat reggeltől vasárnap délig, 5-6 fős csoporttal, 2 x 2 vagy 2 x 3 óra teljes
lovagoltatási idővel. Személyenként általában 15-25 perccel.

3. Hétközbeni (iskolai) tanrendi lovaglás

tanítási időben, 3 x 6 résztvevővel váltásban, 2-2,5 óra lovagoltatási  idővel,
résztvevőnként 20 perccel — a Dohány utca 65. szám alatti általános (foglal-
koztató) iskolával közös szervezésben.

II. CSOPORT ÖSSZETÉTELE

A lovaglás  egyes  alkalmainak megtervezése és  eredményes  végrehajtása,
akár a gyógypedagógiai munka más eseteiben, nem független attól, hogy milyen
összeállítású  csoporttal  dolgozunk.  Így  itt  is  érvényesülnek  az  életkori  és
fogyatékossági jellemzők (akár a fogyatékosság fajtájáról, akár annak súlyos-
ságáról van szó).
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Alsó életkori határ elvileg nincs. Tapasztalatunk az, hogy általában 4 éves
kortól lehet elfogadott felültetés esetén már eredményesen dolgozni. Ami lénye-
ges és megerősített tapasztalat, hogy az egyes csoportok összetételénél a „kur-
zus-forma” szervezésekor 5 fős csoportba legfeljebb 1, míg a 6 fős csoportba 2
alacsony életkorú résztvevőt tanácsos bevenni. Alacsony életkorúnak tekintjük
a lovaglás szempontjából a 4-10 éves korúakat.

A limitálás oka, hogy hamarabb fáradnak, kevésbé kitartóak. Nehezebben
tűrik a sorrakerülést. Lovaglási idejük letelte után zavarják és „széttörik” a
munkát. Életkori túlsúlyban lévő csoportban viszont fegyelmezettebbek, jobban
kezelhetők.

Általában törekszünk homogén csoportok kialakítására.  Számunkra az  az
ideális,  ha  a kezdők és  a haladók — a futószárasok és az önálló lovaglók
egységes csoportot  alkotnak.  Ugyanez vonatkozik az értelmi fogyatékos és
mozgássérült résztvevőkre is. Nem kétséges, hogy a lovas foglalkozások terve-
zését és kivitelezését a csoportok homogenizációja nagymértékben megköny-
nyíti.

Nem mond ellent a fentieknek az a követett eljárás, hogy az egységesítési
törekvések mellett a kezdők és haladók csoportjait egy-egy haladó, illetve kezdő
számára mindig átjárhatóvá tesszük. Ennek oka, hogy folyamatosan szükség
van demonstrációra  alkalmas résztvevők kinevelésére a kezdő csoportból  és
máshonnan egyaránt.

Lovaglási-lovagoltatási munka szervezése

1. Általános szempontok

A középsúlyos értelmi (és más) fogyatékosokkal végzett  lovaglási munka
egyik követelménye, hogy a résztvevőkről megfelelő és bármikor hozzáférhető
adatok álljanak rendelkezésre. Ezek tartalmazzák a legfontosabb orvosi, gyógy-
pedagógiai,  pszichológiai  ismereteket  éppúgy,  mint  az esetleges különleges
bánásmódra  vonatkozó  tudnivalókat.  Külön  figyelmet  érdemelnek  ebből  a
szempontból a Down-szindrómás résztvevők csigolyaröntgen-vizsgálatai.

A lovaglási munkát végző munkacsoport, függetlenül az 5-6 fős csoportlét-
számtól,  ideálisan  3  résztvevőből  áll:  1  lovaglás-oktató,  2  segítő  (ebből  1
gyógypedagógus, 1 asszisztens). A lovaglás-oktatónak a mi esetünkben szintén
gyógypedagógusnak kell lennie. Ez azért kardinális kérdés, mert ezen a lovag-
lási területen nem a lovaglás számára adunk át gyógypedagógiai ismereteket,

272



hanem a  gyógypedagógia  számára  alakítunk ki  egy eddig  nem használt,  új
területet. Elképzelhetetlen, hogy kellő személyes gyógypedagógiai szakismeret
és pedagógiai gyakorlat nélkül (csak magas szintű lovaglási ismeretekkel ren-
delkezve) bárki is hatékonyan, eredményesen, a szakterület céljait amatőrként
megértve dolgozzon a fogyatékos résztvevőkkel. Különösen így van ez, ha arra
gondolunk, hogy a lovaglás-lovagoltatás folyamán gyakran adódik olyan hely-
zet,  amikor  azonnal  és  abszolút  biztonsággal  kell  közbelépni,  beavatkozni.
Ebben az esetben nem lehetséges egy esetleges külső tanácsadó vagy segítő
„team” véleményének megvárása. Mindezekre azért hívjuk fel nyomatékosan a
figyelmet, mert nagyon is várható, hogy különböző címeken és elnevezéseken a
figyelem fokozottan a fogyatékosok lovagoltatása felé fordul. Erre már vannak
élő példák, amelyek nem érzik szükségességét a gyógypedagógiai ismeretek-
nek, tapasztalatoknak, még a tanácsadó team-eken keresztül sem!

2. Egyéni és csoportmunka a lovaglásnál

A bevezetőben említett 1986-os kezdetekkor (és még egy jó ideig), mivel
Magyarországon hagyományok nélküli tevékenység volt az értelmi fogyatéko-
sok lovagoltatása, modellezhető minta hiányában kezdtük el a munkát. Ezen
nem enyhített az sem, hogy a lovastorna (voltizs) területéről próbáltunk hasz-
nálható elemeket átvenni, adaptálni. Egyfelől, mert nagyon kevés elem bizo-
nyult átvehetőnek vagy adaptálhatónak, másfelől, mert az elképzelésünkben
már akkor egy teljesen originális és kizárólag a mi résztvevőinkre tervezett
lovaglás kialakítása körvonalazódott, mint távlati cél.

Az említett elem- és adaptáció-használat több ok — felszerelés hiányossága,
helyszűke, nem éppen megfelelő ló — miatt az említett lovaglási-lovagoltatási
formák közül a vezetőszáras megoldást és az egyéni foglalkoztatást tette kizá-
rólagossá.  Bizonyos  ponton  túl  pedagógiai  problémák  merültek  fel,  mert  a
csoport tétlenül várakozó tagjai komoly mértékben veszélyeztették a munkát.
Ugyanakkor a foglalkozási sorozatok a csak egyéni és vezetőszáras alkalmazás
miatt korlátozott lehetőséget kínáltak, és nem igazán álltak elképzelt céljaink
szolgálatában.

Megoldást (fenntartva a vezetőszáras egyéni formát) különböző kombiná-
ciók  kialakításában  találtunk.  Csökkentettük  és  olykor  teljesen  elhagytuk  a
lovastorna-elemeket és azok adaptációit. Helyettük egyszerű eszközöket kezd-
tünk alkalmazni. Ebbe a használatba bevontuk a csoport többi, éppen nem
lovagló tagját. Az említett eszközhasználat vezetett el a továbbiak folyamán,
hogy egyre több gyakorlatot tudtunk kialakítani saját igényeink szerint. Lénye-
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gében megalapoztuk a vágyott gyógypedagógiai egyéni és csoportos lovagol-
tatást a középsúlyos értelmi fogyatékosok számára. Ezzel valójában közelebb
kerültünk elképzeléseinkhez.

Eszközhasználat a lovaglás folyamán

Említettük azt, hogy milyen gondok kerültek előtérbe a középsúlyos értelmi
fogyatékosok lovaglásának megvalósításakor a tartalom tekintetében (adaptál-
ható és biztonságosan elvégezhető gyakorlatok).

Viszonylag  rövid  idő  alatt,  az  egyesületi  háttér  sikeres  megteremtésével
(megfelelő, saját használatú ló, felszereltség, független munkavégzési lehető-
ség) lehetett kialakítani a sajátos foglalkozási formát. Ennek elsődleges jellem-
zője, hogy a lovaglási tevékenység folyamán különböző módon és nehézségi
fokkal a középsúlyos értelmi fogyatékos résztvevők eszközöket használnak,
azokkal gyakorlatokat végeznek.

A használatba kerülő eszközök széles kört alkotnak. Lényegében eszköznek
tekintünk mindent, amit lovaglás-lovagoltatás közben felhasználunk, bevetünk.
Vannak  közöttük  ún.  „szabályos”  eszközök:  labdák,  karikák,  játéktárgyak.
Mellettük  vannak a  célt  szolgáló  más,  különleges  tárgyak:  botok,  pálcák,
dobozok, jelzőrudak, zászlók, háztartási eszközök (pl. tojástartó, fóliahenger),
vagy éppen ruhadarabok, anorák.

Az  említett  eszközöket  alkalmazzuk  egyszerűen  és  kombinációkban  a
lovaglás-lovagoltatás folyamán. Innen az egyesület mozaikszó-nevében az inst-
rument hivatkozás.

A lovaglás tehát, amelyet kialakítani és megvalósítani próbálunk a közép-
súlyos értelmi fogyatékosokkal, eszközközpontú (instrumentális) lovaglás. En-
nek köszönhetően speciálisan terápiás jelleget  hordoz.  Túllépve az  általános
lovaglási  jellemzőkön  (egyensúlyozás,  folyamatosan  aktív  figyelmi  állapot
stb.), egyéb tekintetben célzatosságot tartalmaz. Ez a célzatosság kifejezetten
gyógypedagógiai irányultságú. Az említett eszközök lovaglás közbeni alkalma-
zása figyelem-elterelő,  a feszültség csökkentése érdekében.  Oldja a lovaglás
folyamán jelentkező fiziológiás merevséget. A figyelem aktivitása a tárgyakkal,
eszközökkel történő feladatokra és nem az egyébként szokatlan helyzetre össz-
pontosul. Maguk az eszközök és tárgyak, használatukat tekintve szintén célza-
tosságot  tesznek  lehetővé.  Feladatok  alakíthatók  ki  az  említett  tárgyak  és
eszközök segítségével a finommotorika, a nagymozgások, végtagok, törzs stb.
mozgásállapotának javítása,  fejlesztése érdekében. Hasonlóképpen lehetséges
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speciális feladatok tervezése és megvalósítása az érzékelés, észlelés, figyelem
állapotának javítása érdekében.

Különleges lehetőséget kínál a lovaglás a  gondolkodás fejlesztése szem-
pontjából a középsúlyos értelmi fogyatékosok számára. Ennek legfonto-
sabb eleme, hogy minden, ami a lovaglás folyamán (tehát lovon ülve és
mozgásban) történik az események állandó és újrafelfogását, felidézését
követeli meg. Ennek további és szükségszerű következménye a folyamatos
gondolatbeli  nyomonkövetés és a helyzetnek megfelelő,  adekvát  cselek-
vések elvégzése. A mobil állapotból következően a következő feladatra
való belső felkészülés.

A fentiekkel összefüggésben tapasztalataink alapján megállapíthatjuk, hogy
a középsúlyos értelmi fogyatékosok lovaglása-lovagoltatása a résztvevő(k)
egész személyiségének változása szempontjából permanensen kondicionált
állapot kialakítását és fenntartását teszi lehetővé.
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