
A beszéd relaxációban módszertani  gyakorlatokat  a dadogó minden egyes
görcsképződésnél  alkalmazza,  de  csak  kezelési  és  gyakorlási  helyzetben
(otthon), s addig,  amíg tudatosan nem tudja uralni (kivédeni)  görcsképződési
mechanizmusát.  A későbbiek  során  akkor,  ha  a  kezelt  csak  így  tud  beszéd-
magatartási nehézségein segíteni (ilyenkor a kezelt a már begyakorolt, megtanult
megoldásokra tud támaszkodni).

Óvoda (Budapest, IV., Deák Ferenc u.)

Óvodás mozgásfogyatékos gyermekek
uszodai nevelése

ORMAINÉ SMOHAI ADRIEN
(Közlésre érkezett: 1992. április 1.)

Az  újpesti  Deák  Ferenc  úti  óvodában  három  éve  működik  egy  speciális
csoport  mozgásfogyatékos gyermekek számára,  amellyel  a  gyerekek  integrált
nevelése a cél. Jelenleg részleges és teljes formában valósul meg az integráció.
Részleges,  mert  külön  csoportszobában  van  a  11  mozgássérült  gyermek  hét
épmozgású  gyerekcsoport  mellett.  Számos  lehetőség  adódik  az  ép  társakkal
találkozásra:  folyosón,  mosdóban,  udvaron  és  ünnepek  alkalmával.  Együtt
játszásra és közös foglalkozásra a csoportokat elválasztó ajtók kinyitásával kerül
sor. Teljes is az integráció, mert három gyermek a speciális csoportból átkerült
az épek csoportjába, illetve két gyermeket kezdettől fogva integráltan nevelnek.
A mozgásfogyatékos óvodások speciális fejlesztését ketten végezzük, szomato-
pedagógusok vagyunk. Az óvodai foglalkozásokat két óvónő vezeti, akik önként
vállalták ezt a nem mindennapi feladatot.

A gyermekek uszodai nevelése, pontosabban vízben történő mozgásfejlesz-
tése  egy  évvel  ezelőtt  kezdődött  az  újpesti  uszodában.  Szomatopedagógusi
végzettségem mellett úszóedzői képesítésem is van, ezért kezdhettük el irányítá-
sommal az oktatást.

Ötödik éve foglalkozom mozgássérült óvodás és kisiskolás korú,  valamint
kisegítő (eltérő tantervű) iskolában tanuló gyerekekkel vízben.

1991.  februárjától  áprilisig  tíz  foglalkozáson  gyógypedagógus  és  óvónő
kolléganőim segítségével dolgoztunk. Tíz gyerek vett részt a víz megismerését
célzó,  játékos  mozgásfejlesztő,  lazító  hatású  vízi  foglalkozásokon.  Diagnózi-
sukban az infantilis cerebralis parezis eltérő kiterjedésű, súlyosságú megjelenési
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formái  voltak  megfigyelhetők.  Életkoruk  4-6  év  között  mozgott.  Heti  két
alkalommal  40-50  perces  időtartamban  tartózkodtunk  a  30-32  °C-os,  90  cm
mélységű vízben.

A téli, koratavaszi időszakban betegségek nehezítették munkánkat. Célunkat
azért elértük, a gyerekek megszerették a vízben történő mozgást. Ezután május
végéig egyéni és kiscsoportos formában, heti l-l órában tartottunk foglalkozást.
Tudásuk, bátorságuk, mozgásállapotuk alapján alakult ki beosztásuk.

Név Életkor Diagnózis Önállóság Csoportba 
sorolásuk

S. A. 4 év ICP (tetraplegia 
spastica)

vezetve jár egyéni

T. R. 4 év ICP (diplegia 
spastica infan- 
tum)

vezetve, ill. két 
háromlábú bottal 
jár segítségadással

kiscsoportos

Cs. P. 5 év ICP (diplegia 
spastica infan- 
tum)

vezetve, ill. két 
háromlábú bottal 
önállóan jár

kiscsoportos

B. P. 5 év ICP (hemiplegia 
spastica l.d. jobb 
oldal)

önállóan, 
segédeszköz nélkül 
jár

integrált

P. T. 5 év ICP (diplegia 
spastica infan- 
tum)

vezetve, ill. néhány 
m-t önállóan jár

egyéni

M. G. 6 év Paralysis obstetri- 
ca + enyhe értelmi
elmarad.

önállóan jár integrált

L. D. 7 év ICP (tetraparesis 
spastica) + enyhe 
ért. elmaradás + 
aliglátó

önállóan jár ismert 
terepen, ill. egy 
kéz. vezetve

kiscsoportos

Z. J. 7 év ICP (paraparesis 
spastica)

önállóan jár, 
lépcsőn 
korlátfogással

integrált

ICP = infantilis cerebrális paresis

1991 szeptemberétől stabilan 8 mozgássérült gyerekkel járunk az uszodába.
Heti  egy  alkalom  jut  mindenkire,  50-60'-es  időtartamban.  Egyéni  (egy-egy
gyermek), kiscsoportos (3 gyermek), és integrált formában (7 ép mozgású + 3
önállóan  járó  mozgássérült  gyerek).  Az  1.  sz.  táblázat  bemutatja  az  uszodai
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foglalkozásokon jelenleg résztvevő gyerekek életkorát, diagnózisát, önállóságuk
mértékét a járást illetően és csoportba sorolásukat:

A gyerekekkel együtt vagyok a vízben való foglalkozások során. Szülőktől
ritkán kérek segítséget. A kizárólagos szülői segítséget nem tartom megfelelőnek
az óvodáskorú gyerekek esetében, mert:
1. Szülői közreműködéssel az oktató és a gyermek között nem alakulhat ki teljes

kontaktus.
2. Az oktató nehezebben érzékeli, mikor lehet a következő fokozatot tanítani és

melyek azok a gyakorlatok, amelyeket a gyerek stabilan végre tud hajtani.
3. Jobban irányíthatóak a gyerekek a szülő állandó jelenléte nélkül.

A gyakorlatanyagot a következő fő elvek szerint állítom össze:

A.  Arra  törekszem,  hogy  szeressék  és  igényeljék  a  gyerekek  a  vízben  való
mozgást.  A mozgásfejlesztő  gyakorlatokon  keresztül  a  saját  testük  feletti
uralom elérése a cél, ezért különböző testhelyzetekkel és játékos eszközökkel
egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat végzünk. Kihasználom a víz tulajdonságait a
taktilis  érzékelés  fejlesztésére,  az  izületek  átmozgatására,  és  az  izületeket
mozgató izmok erősítésére.
A helyes légzés kialakítása is lényeges feladat.
Az úszásnemek megtanulása távolabbi célunk.

B.  A kezdést  jelentő zuhanyozás elengedhetetlen része foglalkozásainknak. A
gyengébb-erősebb vízsugár, amelynek hőfokát is változtatom, és a medence
vizének eltérő hőmérséklete változatos tapasztalást ad a testnek, javítja a test
érzékelését, segít a testkép kialakításában. A testérzékelés javítására szolgál-
nak a gyakorlatok lassúbb, gyorsabb végrehajtásai is.

C.  Felhasználom  a  gyerekek  játékosságát,  amellyel  életkorukhoz  igazodom.
Ezen belül is változatosságra, érdeklődésük fenntartására törekszem a gyakor-
latok és a játékos eszközök összehangolásában.
Az  eszközöket  tekintve  különböző  méretű  és  minőségű  labdákat,  lufikat,
karikát, matracnak megfelelő úszópárnát, süllyedő gumikarikát, kötelet, gumi
és műanyag játékokat használunk.

D. Egyénre kialakítva próbálom önállóságukat növelni: mindez kiterjed a me-
dencébe történő bejutásra, és a segítségadás fokozatos csökkentésére, elhagyá-
sára is, akiknél ez megengedhető.
Módszerem alapja McMillan Hallwick - és Lory mozgásfejlesztő módszere.

Ezek a módszerek örömet, kikapcsolódást, a szociabilitás javítását és a mozgá-
sok fejlesztését célozzák. A konkrét  úszásnemek tanulása során a progresszív
részmódszert  alkalmazom:  vagyis  a  megtanult  mozgáshoz  hozzáillesztem  a
logikai  sorrendben következőt.  Az ICP-s gyermekeknek a mellúszás,  mint  fő
úszásnem  oktatása  a  célom.  Párhuzamosan  tanítom  a  hátúszást  is.
Kiegészítésképpen a gyorsúszás sem marad el.  Az úszásnemek elsajátítása és
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technikai végrehajtása a gyerekek mozgásállapotától, a kontraindikált mozgások
figyelembe vételétől függ.

Eredményeinket  áttekintve:  nyolc  gyermek közül  négy jutott  el  az  önálló
hasonsiklás  elsajátításáig.  A medence  aljára  történő  leállásuk  kisebb-nagyobb
segítséggel  történik.  Ők  már  ismerkednek  a  mellúszás  alapjaival.  A  háton
lebegéshez és sikláshoz egyre kevesebb segítség szükséges számukra. Önállóan
egy gyermek siklik háton úgy, hogy annak befejezése után képes a medence
aljára leállni és felállni.

A  másik  négy  gyermeknek  több  segítségadásra  van  szüksége.  Egyre
bátrabban  és  örömmel  mozognak  a  vízben,  helyesen  hajtják  végre  a
légzőgyakorlatokat, az izületek átmozgatására irányuló feladatokat. Különböző
eszközökkel  egyensúlyoznak,  csökkenő  segítségadás  mellett.  Ketten  már
merülnek. Váll vagy kézfogással (ez a segítségadás módja) lebegnek és siklanak
a hasukon. Hátukon a tarkó és a felső háti szakasz alátámasztásával fekszenek a
víz  felszínére.  A  gyerekek  teljesítményei  természetesen  csak  önmagukhoz
mérten értékelhetők. Az uszodai programunk jól kiegészíti az óvodában végzett
mozgásnevelési feladatainkat.
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1. A gyógypedagógia fogalma általában (14-19. p.)

 A fogyatékosok nevelésével és oktatásával, valamint azok társadalmi és gazda-
sági  védelmével  összefüggő  elméleti  és  gyakorlati  kérdéseket  a  különböző
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