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„Hatalmunkba csak az az ismeret kerülhet,
amit mozgásunkhoz kötöttünk,

és ezzel izomzatunkba költöztettük.”

(L. Nonverbális pszichoterápiák, 72. oldal)

Ez a mondat, melyet mottóul választottunk,  Dienes Valériától, a századelő
nagy táncpedagógusától származik.

A testséma-  és  mozgásfejlesztés  gyökerei  a  századelőre  nyúlnak  vissza,
amikor a figyelem a testi nevelés fontosságára irányult, s ezáltal előtérbe került
az egészséges  életmód,  a  test  és  lélek  harmóniájának  kialakítása.  A kutatók
felismerték, hogy a lélek és a test, a külvilág észlelése és a testtudat kapcsolata
elválaszthatatlan. Ezzel a szemléletváltással együtt járt egy új „magatartás-ta-
nítás”, zenei nevelés és mozgásnevelés bevezetése, elterjedt a légző- és (Schultz
nyomán) a lazítóterápia. A pedagógiában is tért hódított az a fejlesztési irány,
amelynek legfőbb képviselője Pestalozzi és Montessori volt.

A  táncot,  a  ritmikus  mozgást  és  zenét,  mint  a  gyermeknevelés  ideális
eszközét először Izadora Duncan, Jaques Dalcrose és Emil Laban ismeri fel és
alkalmazza. Ezek a terápiák főleg  Piaget és  Büchler pszichológiai kutatásaira
épülnek.

A külföldi szakirodalomból leginkább azokat a terápiás eljárásokat szeret-
nénk kiemelni, melyekből az általunk alkalmazott fejlesztési program táplálko-
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zik. Ezek pedig olyan reformtörekvések, melyek a tanulási zavarokkal küzdő,
eltérően fejlődő gyermekek diagnosztizálását, megismerését és megsegítését
célozzák.

Első  helyen  Marianne Frostigot kell  említenünk,  aki  a  vizuális  észlelés
vizsgálatára kidolgozott fejlődésteszt és terápiás program révén vált ismertté.
Mellette, munkánk szempontjából nagyon fontosak Ayresnek a neuromotoros
integráció,  Harrisnak a  laterális  dominancia,  Kiphardnak a  pszichomotoros
fejlesztés és  Affolternek a szeriális teljesítményzavarok területén végzett kuta-
tásai és ezeknek alapján kidolgozott terápiás eljárásai.

Ennek a témának a magyar gyógypedagógiai gyakorlatban is komoly előz-
ményei  és  újra  felfedezésre  váró  képviselői  vannak.  Mindenekelőtt  Bárczi
Gusztávot kell  megemlítenünk,  aki  már  1949-ben  foglalkozott  a  testvázlat
gyógypedagógiai jelentőségével és az azt kialakító program kidolgozásával. A
Bárczi által kialakított tréning azóta is érvényes, és kiegészítésekkel sok terüle-
ten alkalmazható. Ezidáig leginkább a német nyelvterületen terjedt el. Ransch-
burg Pál „A gyermekkori olvasás és írás zavarai” című művében felveti (1929),
hogy az olvasásgyengeség hátterében gyakran mozgástagolási deficit  áll.  A
logopédiában Libermann Lucy hangsúlyozta először a ritmika és mozgásfejlesz-
tés fontosságát, főleg a dadogók terápiájában. A logopédiai óvodai gyakorlatban
Csabay Katalin honosította meg a ritmikai foglalkozásokat.

Fejlesztési koncepciónk a fentebb vázolt vonulatba illeszkedik. Elképzelé-
seinket  a  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai  Tanárképző  Főiskola  Gyakorló
Logopédiai  óvodájában  valósítjuk  meg  4-7  éves,  beszédhibás,  részképesség-
gyenge gyermekekkel. Célunk az, hogy az elmaradt képességeket fejlesztve, a
gyerekeket felzárkóztassuk a korcsoport  átlagához és előkészítsük az iskola
sikeres kezdésére.

Az a gyermek, aki nem képes jól érzékelni a térben önmagát, a tárgyakat és
azok egymáshoz való viszonyát, nagy valószínűséggel a síkban sem tudja ezt
megtenni. Ebből kiindulva, kerestük a kapcsolatot a diszlexia megelőzése és a
mozgás- és testsémafejlesztés között, s jutottunk el ahhoz a gyakorlat során
szerzett tapasztalathoz, hogy a diszlexia prevenciót eredményesebbé tehetjük
egy speciális mozgás- és testsémafejlesztő foglalkozással. Ezt a kiscsoportban
előkészítő, megelőző jelleggel, az iskolaelőkészítő csoportban pedig a diszle-
xia-megelőzés terápiájával párhuzamosan végezzük.

A logopédiai óvodába olyan gyermekek kerülnek, akiknek állapota a koráb-
ban érvényben lévő logopédiai rendtartás szerint a súlyos kategóriába tartozott,
nagyfokú beszéd-rendellenességük és ehhez társuló részképesség-zavaraik mi-
att. Esetükben a perceptuomotoros szerveződés, az auditív és vizuális percepció,
a motoros kivitelezés, a szeriális és integrációs teljesítmények eltérő fejlődését
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látjuk, ami gyakran hatással van a szociális fejlődésükre is, mivel a feladattudat,
a figyelem, a kapcsolattartási készség, a motiváció zavaraival társul. Ebből az
úgynevezett „halmozott  fejlődési zavarból” — mint a részképesség-zavarok
összességéből, amely a beszéd, a mozgás, a kognitív képességek eltérő fejlődé-
sét  foglalja  magában  — fakad  az  anyanyelv  tanulásának,  az  olvasás,  írás,
számolás elsajátításának nehézsége. Általánosan elfogadott tétel, hogy a disz-
lexia olyan részképességek zavara, amelyek megléte akadályozza vagy nehezíti
az olvasás információt szerző funkciójának kialakulását.

Ezek a részképességek a következők:

― az anyanyelvi fejlettség alacsony szintje,
― a nagy- és finommozgások koordinációs zavara,
― az egyensúlyérzékelés zavara,
― a ritmusérzékelés fejletlensége,
― a bizonytalan testséma,
― laterális és irányérzékelési bizonytalanság,
― a téri orientáció zavara,
― a szem-kéz koordináció gyengesége,
― az alak-háttér felfogás kialakulatlansága,
― a vizuális megfigyelő- és elemzőkészség gyenge volta,
― az emlékezet gyengesége,
― az analizáló-szintetizáló készség fejletlensége,
― a tartós figyelem hiánya.

Diszlexia-megelőző  terápiánk  multiszenzoriális,  azaz  a  percepció  minden
részterületét fejleszteni igyekszik. Az óvodában olyan körülményeket szeret-
nénk biztosítani a gyermekeknek, amelyek messzemenően figyelembe veszik a
tünetek változatosságát, a speciális szükségleteket, az egyéni teherbíró-képes-
séget. Így az olvasástanítás alapja, kiindulópontja a készségfejlesztés. Célja,
hogy kialakuljanak a betűtanulás feltételei.

Területei:

― testséma-fejlesztés,
― percepció-fejlesztés,
― mozgásfejlesztés,
― beszédkészség-fejlesztés.

E területek közül a testséma- és mozgásfejlesztéssel kívánunk részletesen
foglalkozni, mivel ez biztos kiindulási alapot ad a többi terület fejlesztéséhez.
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A mozgásos  feladatokkal,  szenzoros ingerekkel  a  fejlődés  korai  szakaszára
lépünk  vissza  abból  a  célból,  hogy az  agyi  mechanizmusok  szervezettségi
szintjét emeljük, elősegítsük az eddiginél  érettebb és integratívabb mozgásos
válaszok megjelenését. A mozgás integrálja a szomatoszenzoros és vizuális
tapasztalatokat. Ennek jelentősége az olvasástanulás előkészítésében azért fon-
tos, mert az olvasás maga egy téri (nyomtatott szavak) és egy idői sík (fonémák)
egymásba vetülése, amelynek átfordítását a beszédmozgás kinesztetikus érzete
irányítja. Ha a téri és idői mintázódás bármikor zavart szenved, a szervezet —
előfeltételek híján — nem lesz képes a magasan szervezett funkció ellátására.

A testséma a test koordinált mozgásainak, egyensúlyának, az izmok alkal-
mazkodásának, a test percről-percre változó működésének megélése. Szorosan
hozzátartozik a testkép, amely a saját test szubjektív megtapasztalása és érzése,
valamint a testfogalom, a saját testről szerzett intellektuális tudás, a testrészek
funkciójának ismerete. A testséma-fejlesztő gyakorlatok célja, hogy a gyermek
— mielőtt a körülötte lévő világról szerzett ismereteit rendszerbe foglalná — a
lehető legalaposabban ismerje meg önmagát.

A gyakorlatok közül a testképet fejlesztő feladatokat kell először bevezetni.
A gyakorlatot  a  logopédiában  szokásos  módon,  tükör  előtt  végezzük.  Itt  a
gyermekek benyomásokat szerezhetnek magukról. Megfigyelhetik mimikáju-
kat, gesztusaikat, utánozhatják egymás mozgását és ezt rögtön kontrollálhatják
is. Megfigyelhetik testrészeiket, azok elhelyezkedését és mozgását. A tükörben
nemcsak előlről, hanem hátulról is fel kell ismerniük magukat, hogy testük
elülső és hátulsó zónája tudatosuljon bennük. Így alakul ki a tudatukban a teljes,
körkörös és plasztikus kép magukról. Az így szerzett ismereteik hozzásegítik
őket a szerepjátékok és a dramatizálási képesség kialakulásához. Hasonló típusú
feladatokat feladatlapon is elvégeztethetünk. A testrészek tudatosítását, mozgá-
suk finomítását gyakoroltathatjuk a testrészek tükör előtti érintésével, megne-
vezésével, mozgatásával, s a gyermekek közben fokozatosan gyarapíthatják a
testrészekről  szerzett  ismereteiket,  verbalizálhatják  a  testrészek  funkcióját.
Fontos, hogy mindez sok verssel, játékosan történjék. E játékos önmegfigyelési
gyakorlatokkal benyomást szerezhetnek önmagukról, alakíthatják pozitív önér-
tékelésüket (én-képüket), így fejlődik lépésről-lépésre testképük. A gyakorlato-
kat  kép-kiegészítési  feladatokkal  folytatjuk:  ezek  során  meg  kell  állapítani,
hogy mi hiányzik az arcról, vagy vázlatos emberi alakról. Azzal, hogy saját
maguk megfigyelésére késztetjük a gyermekeket, pontosabbá tesszük vizuális
megfigyelő- és elemző-készségüket, képi emlékezetüket, alakfelismerő képes-
ségüket. Így alapozva könnyítjük meg a betűk elsajátítását, differenciálását.
Közben a testről szerzett intellektuális ismereteiket bővítjük, vagy biztosabbá
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tesszük testfogalmukat. E megfigyelést fejlesztő feladatok mellett, olyan gya-
korlatokat is végeztetünk, amelyekben az egész test részt vesz. Ezek a külön-
böző  mozdulatokat,  mozgásokat,  mozgássorozatokat  leképező  feladatok  fej-
lesztik a gyermekek egyensúly-érzékelését, mozgásutánzó képességét, koordi-
nált mozgását, a szerialitást, így alakítva ki fokról-fokra a testsémájukat.

A nagyrészt  statikus feladatokkal egyidőben történik a téri orientáció fej-
lesztése. A térérzékelés alapja a mozgás, a sebesség és az irány érzékelése. A
taktilis, kinesztetikus információk és vizuális ingerek integrációja terén létrejön
a vizuális környezetséma. Ennek szükséges feltétele a bal-jobb irány differen-
ciálása és a térészlelés fejlesztése. Ezt is mozgásfejlesztéssel alapozzuk meg. A
gyakorlatok közül három egymáshoz kapcsolódó feladatsort szeretnénk említe-
ni. Először az egyik testfél végtagjait mozgatjuk egymással szinkronban (pl.
emeld előre a kezed és lábad!), majd a végtagokkal asszimetrikus mozgásokat
végeztetünk (pl. nyújtsd előre a kezed, nyújtsd hátra a lábad!). Ezután a test
középvonalát átlépő gyakorlatok következnek (pl. labdagurítás egyik kézből a
másikba), melyek fokozatosan elősegítik a két testfél integrációját. A gyakorla-
tokat különböző testhelyzetekben, fekve, ülve, állva végeztetjük. A feladatok
hatékonyan fejlesztik a lateralitást, ezért az ezekből összeállított feladatsort a
gyermekekkel minden nap elvégeztetjük.

A téri  tájékozódásban a saját  test  a kiindulópont,  a gyermek saját  térbeli
helyzetének  tudatosítása  teszi  lehetővé  a  tőle  balra,  illetve  jobbra  lévő  tér
megkülönböztetését. Ezt a kézen kezdjük, játékos szituációban elnevezzük a
gyermek kezét: a bal kéz a „szív keze”, a jobb kéz a „bemutatkozós” kéz. A
továbbiakban  a  bal  és  jobb  oldal  megkülönböztetését  fokozatosan  átvisszük
valamennyi páros testrészre. A páros testrészeket megmutatjuk a tükör előtt.
Gyakoroltatjuk a testrészek oldaliság szerinti mozgatását különböző testhely-
zetekben. A feladatok végzése során megkülönböztetjük, illetve megnevezzük
a térben tőlünk jobbra, illetve balra  elhelyezkedő tárgyakat.  Ezt követik az
olvasáshoz szükséges haladási irány kialakítását célzó, síkban végzett manipu-
lációs gyakorlatok. Nem kell ezeket a gyakorlatokat siettetni, kezdetben csak a
bal-jobb irány megkülönböztetését  várhatjuk el,  a papíron való tájékozódás
képessége fokozatosan alakul ki. Fontos, hogy a bal-jobb differenciálása közben
a két oldal egymáshoz tartozását is tudatosítsuk, és vezessük rá a gyermekeket
az emberi testen meglévő szimmetriára.

A térészlelést a „hol?” kérdésre felelő névutós szókapcsolatok tanításával
kezdjük  és  saját  magunkhoz  viszonyítjuk  a  tárgy  helyzetét.  A  névutóknál,
akárcsak a bal és jobb oldalnál, az ellentétes téri irányok szerint kell megtanítani
a  tájékozódást  (előtt-mögött,  alatt-fölött).  A téri  helyzeteket  gyakoroltassuk
tükör előtt, hogy vizuálisan is észleljék a tárgy önmagukhoz viszonyított térbeli
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helyzetét. Ezt fogalmaztassuk meg, végezetül feladatlapon, síkban is gyakorol-
tassuk. Azzal, hogy a gyermekben vizuálisan és kinesztetikusan is tudatosodik,
miképpen töltik be a teret testükkel, érzik testük határait, kialakul bennük a saját
test tudata és képessé válnak arra, hogy felismerjék a tárgyak önmagukhoz,
illetve egymáshoz való viszonyát.

Ezek a testséma-fejlesztő gyakorlatok igen szorosan összefüggnek a kész-
ségfejlesztés másik területével, a mozgásfejlesztéssel. A testséma a mozgásfej-
lődés,  valamint  a  környezetről  szerzett  taktilis,  akusztikus  és  vesztibuláris
ingerek sorozat, funkcionális összrendeződése révén válik az egyén számára
meghatározóvá. A gyermek mozgásának fejlesztése fontos szerepet játszik a
különböző, tanuláshoz szükséges képességek kialakításában és gyakoroltatásá-
ban, mivel igen hatásosan járul hozzá a vizuális percepció, és ebből következően
a beszéd fejlődéséhez.

A mozgásos gyakorlatokat kísérő vizuális, akusztikus, taktilis ingerek fej-
lesztik  a  percepciót,  befolyásolják  a  kognitív  funkciókat,  alakítják  a  beszéd
motoros fejlődését. A játékos mozgás testi-szellemi felüdülést jelent, a tudatosan
irányított  mozgásegyütteseknek gátlásoldó,  reakcióképességet  fejlesztő szere-
pük van, fejlesztik a figyelmet és koncentráló-képességet. A mozgás örömfor-
rás, amely a test aktív működéséből fakad. Csak a cselekvő, érző test képes
megismerni és a maga teljességében használni önmagát.

A  mozgásfejlesztés  segíti  a  pszichikus  funkciók  — a  beszéd,  megértés,
kifejezés, az észlelés, képzelet, az asszociatív kapcsolatok — fejlődését, fokoz-
za  a  tanulási  képességeket,  elősegíti  az  alkalmazkodásra  képes  viselkedés
kialakítását, így hatékonyan alapozza meg az olvasás elsajátítását.

A mozgásfejlesztés során hangsúlyozottan fejlesztjük a taktilis észlelést, az
egyensúlyérzékelést és a ritmusérzéket. A már kialakult testképet taktilis inger-
léssel erősítjük meg, passzív és aktív mozgásos helyzetekhez kötve. A kezdeti
testkontaktus  kialakításához  verses  ujj-játékok,  népi  lovagoltató,  hintáztató
versek,  dalok  alkalmasak.  Ezután  a  gyermek önmagán,  önmaga érintésével
végez el gyakorlatokat, pl. a kezével megérinti, végigsimítja testének különböző
részeit — így adva taktilis ingerlést magának —, vagy különböző eszközök (pl.
kefe), különböző minőségű anyagok (bársony, selyem, frottír) érintését próbálja
ki  magán.  Ezután  a  gyermek  érintését  a  pedagógus  végzi.  Az  így  kapott
testélményt különböző közegekben felerősítjük, pl. golyós ágyban, homokban,
vízben, különböző anyagú talajokon (szivacs, gyékény) történő hengeredéssel.
E közegekben új hangsúlyt kap a gyermekben testének minden mozgása. Ezzel
párhuzamosan a testfelület diszkriminációs készségét is fejlesztjük, stimuláljuk
a test bizonyos pontjait hajszárítóval, madártollal. Így elősegítjük a testrészek és
testtájak megkülönböztetését.
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Nagy  gondot  fordítunk  a  kéz  taktilis  érzékenységének,  a  tapintásnak  a
fejlesztésére. A gyerekek festhetnek az ujjukkal, nyomatot készíthetnek a tenye-
rükkel, gyurmázhatnak. A már tanult betűket beírattathatjuk ujjal a gyurmába,
vagy megformázhatjuk azt. Játszhatunk „ujj-érintős” játékot, ahol a gyermek-
nek meg kell mutatni vagy ki kell találni, hogy milyen betűt rajzolt kézfejére a
tanár. A feladatokat a vizualitás kizárásával végezzük, így fejlesztve a kinesz-
tetikus észlelést is. A tapintásos tapasztalatszerzéssel finomítjuk a formaérzéke-
lést, fejlesztjük a finommozgásokat, érzékeltetjük a tárgyak anyagát, formáját,
az eltérő méreteket. Lehetőséget adunk a gyermekeknek arra, hogy tapintással
is birtokba vegyék a megtanult betűket, fejlesztve így kezük diszkriminációs
képességeit.

A testélmény felerősítését és a külvilággal való kapcsolat átélését szolgálják
az  ún.  bizalomerősítő  gyakorlatok.  Ezek  során  a  kontaktus  felvételétől  —
szemkontaktus,  érintés,  simogatás,  ringatás  — eljutunk  az  egymás  közötti
bizalom erősítéséig, amelynek során pl. az egyik gyermek becsukott szemű
társát vezeti. Az így átélt testélményt a relaxáció segítségével tudatosítjuk, mely
nehezíti a folyamatot, hiszen a látást kikapcsoljuk a test észleléséből. A relaxá-
ciós gyakorlatok során a gyermek fokozatosan érzékeli és tudatosítja magában
egész testét, később belső szerveit, szívét, tüdejét is, és a lábujjától a feje búbjáig
engedi magát ellazulni. Ezzel egy kellemes testélményt él át, egy olyan érzelmi
állapotot, amely segíti őt abban, hogy el tudja fogadni önmagát, pozitív testkép
alakuljon ki benne.

A fejlesztés következő állomása a testkontroll kialakítása, melyet izometriás
gyakorlatokkal végzünk. E gyakorlatok biztossá teszik az állóképességet, ala-
kítják a téri eligazodás képességét, hozzásegítik a gyermekeket ahhoz, hogy
tökéletesen érzékeljék saját testüket. Ide tartoznak a lazító feszítő gyakorlatok,
pl. egy láthatatlan fal eltolása, vagy a különböző támaszgyakorlatok. Izometriás
gyakorlatnak tekinthetők a statikus egyensúlyfejlesztő feladatok, ahol az alap-
testhelyzetek egyensúlyát próbáljuk kialakítani, pl. igyekszünk testhelyzetéből
kibillenteni a törökülésben ülő gyermeket, aki igyekszik eközben egyensúlyi
helyzetét megtartani.

Ezek után a gyermek egyensúlyérzékelését eszközökkel végezzük, melyek
igen változatos passzív és aktív vesztibuláris ingerlést  tesznek lehetővé,  pl.
Bobath-labdán (óriáslabda) vagy Bady-Roll hengeren mozgatjuk előre-hátra,
vagy gördeszkán gurítjuk különböző testhelyzetekben (fekve, négykézláb, ülve,
állva) előre-hátra. A továbbiakban a gyermekek ugrálhatnak füles labdán, rugós
deszkán, járhatnak gólyalábakon, pöröghetnek, foroghatnak forgó korongon.
Ezek az eszközök a változatos aktív és passzív vesztibuláris ingerlés mellett
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markánsan javítják a mozgásészlelést, az izomtónus-szabályozást. A későbbiek
során az egyensúlyozó járást gyakoroltatjuk, melyet fokozatosan nehezítünk, pl.
fejre tette babzsákkal, gerendán járunk, a későbbiekben pedig „lejáratjuk” a
tanult betűket, melyet nagy méretben a padlóra rajzolunk és közben elmondjuk,
hogy a betű milyen elemekből áll.

Feladatunk a mozgás-szerialitás fejlesztése is. Ennek során a gyermekkel
egy-egy testhelyzetet utánoztatunk, majd mozdulatokat, eleinte egyet-kettőt,
aztán késleltetett utánzással egyre többet.

A gyakorlatok során legtöbbször a természetes mozgásokat gyakoroltatjuk.
Ezután rávezetjük őket, hogy ezeket a mozgássorokat térben és időben kiter-
jesszék.  Az  utánzáson  alapuló  gyakorlatoknál  ügyelnünk  kell  arra,  hogy  a
feladatot pontosan, egyértelműen mutassuk be és mondassuk el a gyermekekkel,
hogy mit is fognak csinálni. Ezután következik a mintául adott mozgás egyéni
ritmusban történő utánzása.  Ha a fejlesztés lépésről-lépésre  történt,  a terápia
végére a  gyermekek már önálló mozgássorokat  építenek fel,  élvezve,  hogy
térben  és  időben  képesek  megszervezni  mozdulataikat,  fantáziajátékaikban
testüket kifejezőeszközként használják.

Végezetül  a  mozgásritmus kialakításával  próbálkozunk meg.  A ritmikus
mozgásfolyamat nem az emberrel veleszületett képesség, hanem az élet során
a  külvilággal  való  aktív  kapcsolatban  alakul  ki.  Amennyiben  az  ember  és
külvilág kapcsolata zavart, a mozgásritmus és a mozgás harmóniája is megrom-
lik. A hozzánk kerülő gyermeknél sokszor nemcsak a mozgás aritmiás, hanem a
légzés és a beszéd is. Ezért egyik első feladatunk az, hogy a mozgás segítsé-
gével kialakítsuk a gyermekben az egyenletes lüktetés, ritmizálás képességét.
Nagyon  fontos  a  perioditás,  az  egymásutániság,  a  sorrendiség  fogalmának,
felismerésének kialakítása, különösen az olvasás tanításánál. Ennek érdekében
megtanítjuk ritmikus sorok kialakítását (méret, szín, forma) 2 majd 3 elemből,
és ezek variációival megfigyeltetjük a ritmusváltozásokat a gyors-lassú válto-
zásán keresztül, mozgásban, légzésben, a beszédben, zenében. Megtanítjuk a
gyermeket az egyszerű ritmusminták (pl. hoszú-rövid kombinációjának) visz-
szaadására. Megtanítjuk őt arra, hogy versek, dalok ritmusát felismerje és vissza
tudja adni. Tudjon ritmizálni szívritmusban és szótagritmusban — egyszerű
mondókákat, kiszámolókat tanítunk meg neki. A ritmust tapsolással, koppintás-
sal, dobbantással adhatja vissza. A további gyakorlatok során a gyermekeknek
változó ritmusra kell mozogniuk. Eközben megtanulnak alkalmazkodni a zene
egyenletes, majd változó lüktetéséhez. Az ütemes mozgás az egész szervezetre
ritmizálóan hat, elősegíti a szervezet harmonizálását.

Ezek a gyakorlatok bevezetőül szolgálhatnak a szavak szótagokra bontásának
tanításához.  Először  egy-  és  kéttagú  szavak  letapsolását  és  csoportosítását
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végeztetjük el, majd egyre hosszabb szavakat tapsoltatunk le és számoltatjuk
meg a szótagszámot. A szótagolási gyakorlatok után, hasonló módszerrel meg-
taníthatjuk a mondatok szavakra tagolását képek segítségével.

Ezek a gyakorlatok — a pontos, szabályozott mozgás adta sikerélményen
túl — fejlesztik az elemzőkészséget, amely a helyesírás, az elválasztási szabá-
lyok problémamentes és gyors elsajátításához elengedhetetlenül szükségesek.

Fontos, hogy a gyermeknek sok, mozgáshoz köthető mondókát, dalt tanít-
sunk meg. Az éneklés, mondóka a ritmikus ismétlődő mozgásokat szabályozza.
A szabályozással együtt a gyermekek öntudatlanul, lépésről-lépésre sajátítják el
az időtartam és tér összefüggését.

A gyermekek az egyensúlyérzékelésük fejlődésével párhuzamosan éreznek
rá  a  mozgás  ritmusára,  fejlődik  testsémájuk.  Mozgás-  és  testséma-fejlesztő
tevékenységünk során a  koordinált  mozgás és  a  fejlett  testtudat  kialakítása
lebegjen előttünk. Így e gyakorlatokkal a gyermek lelki és testi rugalmasságát,
ügyességét, erejét, egyensúlyérzékelését, gyorsaságát fejlesztjük — alakítjuk a
lazítás képességét, a kreatív mozgásokat.

Az önmegfigyelésből eredeztetett gyakorlatok lehetővé teszik, hogy megfi-
gyeléssel felismerhetővé váljanak a nyílt és rejtett hasonlóságok, különbségek,
analógiák, kölcsönhatások, a formák, részletek, összefüggések, a méretbeli és
térbeli  viszonyok, beleértve a felületi  megjelenést  is (pl.  szán, felület)  és a
szerkezeti elemek funkcionális kapcsolatait. A gyakorlás során kialakult vizuá-
lis megfigyelő- és elemzőkészség elengedhetetlen feltétele az olvasás-tanulás-
nak.

Összefoglalásul

Reménykedtünk benne,  hogy az olvasástanítás-tanulás módszerei megvál-
toznak, de egyelőre, úgy látszik, hiába. Ezért szükségesnek érezzük a „veszé-
lyeztetett”  gyermekcsoportokkal  az  iskoláskort  megelőző  életkorban  történő,
célzott fejlesztést, az olvasás-tanuláshoz szükséges alapkészségek kialakítását.
Ez az ismertetett testséma- és mozgásfejlesztő gyakorlatokkal jó eredménnyel
megvalósítható. A gyakorlatok jelentősége az alapok lerakásán túl abban áll,
hogy nagy nyelvi anyagot is mozgósítanak, fejlesztik a figyelmet, a vizuális
emlékezetet, segítik a motivált viselkedés kialakítását. Az ily módon előkészített
gyermekek sikeresen igazodnak el a betűk birodalmában, sikeresen sajátítják el
az olvasást.
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