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„A mozgás sok mindenre orvosság,  

de nincs olyan gyógyszer,  

amely a mozgást helyettesítené!” (Görög mondás) 
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1. Bevezetés 

 

 

 

 

A fenti gondolatok jegyében könnyű megállapítani, hogy sajnos a mai modern 

társadalomban a civilizált emberek elkényelmesedtek, keveset mozognak, aminek 

következménye a mozgásszegény életmód. A gyerekeknek azonban a mozgás a 

fejlődés szempontjából elengedhetetlen. A mozgás fejleszti az izmokat, és ezáltal a 

növekedés alatt a mozgás hatására szimmetrikusan fognak fejlődni az egyes 

izomcsoportok. Sajnos a gyerekeket a szülők az óvodába személygépjárművel vagy 

kerékpárral viszik, így a napi séta vagy a mozgás többnyire az óvodában valósulhat 

meg. Ezt az óvodapedagógusok a testnevelés foglalkozásokon igyekeznek 

biztosítani, amely heti egy kötelező mozgásfoglalkozást és napi 5 perces tornát foglal 

magába. Az óvodákban nincs gyógytornász sem, aki foglalkozna a tartás hibák 

megelőzésével, illetve korrigálná azokat.  

 

A legtöbb károsító tényező kiiktatására a legjobb prevenciós módszer a 

rendszeres fizikai aktivitás, hiszen ezeket megkaphatná a gyermek az 

óvodapedagógustól, a testnevelő tanártól, gyógytornásztól is a szülők 

közreműködésével. Az egyes felmérések szerint 70-90 %-ban rendelkeznek a 

gyerekek tartási rendellenességekkel, amely szorosan összefügg az életmódjukkal. 

Sajnos ezek valós problémák, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, és nagyon 

fontos minél hamarabb kezelni. Kulcsfontosságúnak tartom, hogy nagyon sokat kell 

foglalkozni az óvodás korú gyerekek mozgásfejlesztésével, hiszen úgy vállnak majd 

problémamentes egészséges felnőttekké.  

 

A szülők többsége hiányos elmélettel rendelkezik a témával kapcsolatban. 

Pozitív dolog lenne, ha a szülők körében végzett tartásra vonatkozó tanácsadás és 
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felvilágosítás realizálódna a gyermek óvodába belépésekor. A legideálisabb 

megoldás az lenne, ha mindezeket az ortopédiai problémákat meg tudnánk előzni. Ha 

azonban már kialakult a tartási rendellenesség, akkor törekedni kell annak korai 

felismerésére. Ehhez megfelelő ortopédiai szűrővizsgálatok szükségesek, melyet a 

gyermekorvos végez el általában. Amennyiben a gyermekorvos problémát talál, 

ortopédiai szakorvosi vizsgálat ajánlott.  

 

Úgy gondolom, hogy ki kell alakítani a gyerekekben egy olyan értékrendet 

már óvodás korban, mellyel az egészséges életmódot követik. 

Sajnos azonban a civilizációs változások miatt a mai gyerekeknek a játékos mozgás 

helyett inkább meghatározó a számítógép előtt eltöltött idő, a televízió nézés, nem 

beszélve arról, hogy egyeseknek még okos telefonjuk is van, ami erőteljesen elvonja 

a figyelmet a játéktól, illetve a mozgástól. A számítógép előtt való helytelen 

kényelmes ülőpóz tartáshibához vezethet. Az okos telefon használata során 

csípőmagasságban tartva maguk előtt, a fej túlzott előrehajlását fokozza, amelynek 

szintúgy tartáshiba lehet a következménye.  

A korrigálatlan tartáshiba az ízületi terhelés egyenetlen eloszlása miatt felnőtt 

korra, porckopásos és egyéb panaszokra vezethet.  

Én teljes mértékben hiszek abban, hogy a mozgásszervi problémák előfordulását 

nagymértékben megelőzhetnénk, a korosztályra jellemző mozgás igény 

biztosításával, preventív szemléletű mozgásterápiával. A téma iránt érdeklődve 

kutató munkát végeztem óvodás korosztályra vonatkozóan. Kérdőíves módszert 

alkalmaztam, mely életmódra vonatkozó kérdéseket tartalmazott a szülők számára. 

Arra voltam kíváncsi ,hogy mi jellemzi az óvódás korosztály életmódját,valamint 

hogy van e értékelhető különbség az általam vizsgált városok között. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. A gerinc funkciói 

 

A két egymástól ellentétes mechanikai tulajdonsággal, merevséggel és 

rugalmassággal rendelkező gerincoszlop nem más, mint testünk tengelye. Főként a 

legfontosabb feladata az idegrendszer részét képező gerincvelő védelme, valamint a 

törzs megtartása. 

A gerinc fő funkcionális feladata a stabilitás és a mobilitás nyújtása.  A saggitalis 

síkban a gerinc görbült szerkezete biztosítja a dinamikus stabilitást, és a rá ható axiális 

erő elnyerésére is alkalmassá teszi. A csigolya oszlop funkcionális egysége a mozgás 

szegmentum. 

Egy mozgás szegmentet két egymás fölött lévő csigolya alkot, a köztes elemek 

is hozzátartoznak. Oldalról megvizsgálva egy mozgás szegmentet két oszlopot 

kapunk Brueger és Schmorl szerint is, de ők eltérően határozzák meg ezt. Az elülső 

oszlop a csigolyatesteket magába foglalja, ventralisan húzódik és statikus szerepe 

miatt a legjelentősebb támasztószerkezet. A hátulsó oszlop a fentiekben említett két 

kis oszlopot foglalja magába, amely dorzálisan halad, és a szerepe a dinamikus jelleg 

felé hajlik. Schmorl ettől eltérően fogalmaz, meghatároz egy aktív és egy passzív 

részt, melyben az aktív részt a csigolyák közötti képletek képzik, illetve a passzív 

részt, maga a csigolyák. A két oszlop között mindkét esetben funkcionális kapcsolatot 

találunk. Minden csigolya hasonlít egy rugalmas emelőszerkezetre, ami lehetővé teszi 

a gerincre ható axiális erő elnyelését. A hátsó oszlop aktívan végzi ezt az 

intervertebralis discusokkal, ami a paravertebralis izmok működésének és a szalagok 

feszülésének az eredménye, illetve az elülső oszlop passzívan. A fő tulajdonsága a 

gerincnek a stabilitás, melyet nyugalomban és mozgás közben is biztosítania kell. 

Négy nagy csoportra oszthatjuk a gerincre ható erőket: hajlító erők, torziós erők, 

nyomóerők és nyíró erők. 
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A mozgás szabadságfoka 6 egy mozgás szegmentumban, az egyik 

csigolyáknak a másikhoz képest három rotációs és három transzlációs elmozdulási 

lehetősége van. 

 

Oszteokinematikailag a gerincünk teljes egészét nézve három síkban jöhetnek 

létre ezek a mozgások: flexio, extensio, rotatio és a lateral flexio. A teljesen tiszta 

mozgások nem lehetségesek, kivéve a tiszta flexio és a tiszta extensio feltételezhető. 

A lateralflexios elmozdulás mindig minimális rotatioval társul és fordítva is igaz. 

Gerincszakaszonként eltérő az automatikus rotació iránya.1 

 

A mozgás szegmentumok elmozdulásának kicsi a terjedelme, azonban ha ezek 

a mozgások összeadódnak, és a gerincet egészben figyeljük akkor jelentős 

mozgásterjedelem valósul meg. A legmozgékonyabb szakasz a nyaki és az ágyéki 

szakasz, a mellkasi szakasz ezekhez képest kevésbé mozgékony a gerinchez 

kapcsolódó bordakosár miatt. A flexio és az extensio saggitalis síkban létrejövő 

mozgás, frontalis síkú a lateralflexio, a rotació.  

 

Az axialis törzs- és nyakizmok azok az izmok, amelyek a gerinccel szoros 

fuctionalis és anatómiai kapcsolatban állnak, szerepük a tartófunkció és a mozgások 

biztosítása. A mély hátizmok a csigolyák harántnyúlványa és tövisnyúlványa közötti 

árkot töltik ki. Az izmokat egy erős kötőszövetes lemez borítja, ez a fascia 

thoracolumbalis. Ez a sacrumtól felfelé haladva a háti szakaszon folyamatosan 

elvékonyodik. A nyaki szakaszon a hasonló felépítésű Fascia nuchae látja el ezt a 

feladatot. A mély hátizmok több rétegből állnak. Két nagy csoportjuk van, az első, 

amit a felületes réteg izmai alkotnak, a m.erector spinae. Részei a m.spinalis, 

m.longissimus és a m.iliocostalis. A Transversospinalis izomrendszer alkotja a 

második csoportot, aminek a részei a m.multifidus, m.semispinalis és a mm.rotatores.  

A gerinc mozgásában jelentős szerepe van még a m.iliopsoasnak, a 

m.quadratus lumborumnak és a hasizomzatnak. 

                                                           
1 Balogh Ildikó: Mozgás ABC, Kineziológiai alapismeretek, Tillinger Péter, Szentendre, 1999. 73- 74.p. 
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2.2. A biomechanikai helyes testtartás tényezői 

 

 

„Az élővilágban az ember rendelkezik a leggazdaságosabb antigravitációs 

mechanizmussal. A testtartás dinamikus egyensúlyi állapot, melyet a testtartásért 

felelős izmok állandó, szemmel alig látható, sokirányú tevékenysége tart fenn. 

Biomechanikailag helyes testtartásról akkor beszélünk, ha az ízületi tokok és 

szalagok feszülése a fiziológiásnak megfelelő, a tartásért felelős izmok harmonikus 

együttműködése miatt az izomzat erőkifejtése minimális, mindezek következtében az 

ízületi felszínek terhelése egyenletes.”2 

 

„Oldalnézetből az egyes szegmentumokon áthaladó súlyvonal egybe esik a 

testet elülső és hátulsó félre osztó frontális síkkal. Az egyes testrészek egymás fölötti 

elhelyezkedése akkor ideális, ha ez a vonal a következő pontokon halad át: a fejtetőtől 

indulva a fülön át, a másodiktól az ötödik nyakcsigolya testén, majd a vállon 

áthaladva végighalad a másodiktól az ötödik ágyéki csigolya testén is. Ezután áthalad 

a második keresztcsonti csigolya előtt elhelyezkedő súlyponton, a combfej 

középpontja mögött, a térdízület középpontja előtt, de a térdkalács mögött, végül a 

külboka előtt az alsó ugróízületen áthaladva éri el a talajt.”3 

A helyes testtartásért felelős a medence megfelelő dőlésszöge, amely a test 

súlyát a boltozatos szerkezetén át a csípő ízületeken keresztül osztja el a felső testfél 

súlyát egyenletesen az alsó két végtagokra. Magát a medence dőlés szögét úgy kapjuk 

meg, hogy a szeméremcsontok találkozását a keresztcsont alapjával összekötő 

egyenest a vízszintes síkhoz képest mérjük, melynek a fiziológiás élettani görbülete 

60°. Ezzel a szöggel meghatározzuk a csípő ízület helyzetét, illetve a gerinc 

nyílirányú görbületeinek a mértékét, melyek a keresztcsonti domborulat (kifózis) az 

                                                           
2 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 2003, 6. p. 
3 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 2003, 6. p. 
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ágyéki homorulat (lordózis), a háti domborulat (kifózis) és a nyaki homorulat 

(lordózis). 4 

 

„A testtartásért felelős izomcsoportok között harmonikus egyensúlynak kell 

fennállnia. Ezeknek az egyébként egymással ellentétesen működő izmoknak kellő 

együttműködése szükséges ahhoz, hogy az ízületek stabilitása a középhelyzetben, 

valamint mozgása az élettani mozgáspálya teljes ívén létre jöhessen. Amennyiben ez 

az izomegyensúly felbomlik, az ízületek terhelése egyenetlenné válik, és ez a 

későbbiekben a gerincen kívül az alsó végtagok ízületeiben is porckopáshoz és 

meszesedéshez vezet. Az izomegyensúly felbomlását okozhatja a mozgásszegény 

életmód, az egyoldalú statikus vagy dinamikus terhelés, a fáradtság és a fájdalom. Az 

izomegyensúly felbomlásának jele a tónusos izmok túlzott feszessége, később 

fájdalmassága, és a fázisos izmok gyengülése.”5 

 

A függőleges testtartás alapvető kis felületű támaszkodó felszíne a láb, ami 

nagy teherrel képes támaszkodni. Strukturálisan a legnagyobb stabilitást adja meg a 

lábak 5-10 cm talpszél távolsága, melyet a talpizmok stabilizációs funkcióját a 

párhuzamosan elhelyezkedő lábtartás stimulálja. A láb neutrális helyzetét biztosító 

izomegyensúly a lábszár belső és külső, illetve az elülső és hátulsó felszínén futó 

együttműködő izmok felelősek. Az izom egyensúly szempontjából meghatározható 

még a láb boltozatos szerkezete, amelyeket a talpon futó izmok dinamikusan 

támogatnak, és statikusan szalagok rögzítik. Amennyiben a boltozatok felépítése eltér 

a fiziológiástól, úgy az izmok hossza is változik, az optimális összehúzódásra és 

ellazulásra való képességüket elvesztik, gyengülnek vagy zsugorodnak.6 

A térd középhelyzetét fenntartó izmok hátulról a térdet hajlító izom és előröl 

pedig a térd nyújtó 4 fejű combizom együttes működése biztosítja. „A medence 

dőlésszöge meghatározóan hat a térdízületre. – Ha a medence dőlésszöge fokozódik 

(a medence előre billen), a térd hátrafeszül, a térdhajlítók megnyúlnak, a térdfeszítők 

közül a csípőízületet is áthidaló egyenes combizom zsugorodik. – Ha csökken a 

                                                           
4 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 2003, 6. p. 
5 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 2003, 6-7. p. 
6 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 2003, 7. p. 
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dőlésszög (a medence hátra billen), a térdízület kissé hajlított helyzetbe kerül, a 

térdhajlítók rövidülnek, és a térdfeszítők megnyúlnak és gyengülnek.” 7 

 

„A csípőízület középhelyzetét és az ezt fenntartó izmok egyensúlyát is a 

medence megfelelő dőlésszöge határozza meg.”8 Ha a dőlés szög fokozódik, akkor a 

medence előrebillen, ami a csípő ízületben hajlítást hozz létre, az érintett hajlító 

izmok a rövidülnek, és a csípő feszítő izmok pedig gyengülnek és megnyúlnak. Ha 

csökken a dőlésszöge a medencének, akkor hátrabillent helyzetbe kerülve a csípőt 

feszítő és a térdet hajlító izmok megrövidülnek, illetve az egy ízületet áthidaló 

csípőhajlítók gyengülnek.9 

 

A medence dőlés szögét és stabilitását a csípő és a törzs flexorainak és 

extensorainak együttműködése hozza létre. Az izmoknak a középhelyzet 

megtartásához oldal irányú stabilitást biztosítani kell. A has és a lumbalis gerinc meg-

felelő helyzetét, egymáshoz való viszonyát, az ezt fenntartó izomegyensúlyt is a 

medence megfelelő dőlésszöge határozza meg. A hasizmok és a csípő feszítő izmok 

előre billentik a medencét. A hátizmok és a csípő hajlító izmok pedig hátra billentik 

a medencét. Ezeknek az izomcsoportoknak az együttműködése hozza létre a medence 

középhelyzetben való statikus megtartását. Ha a lumbális lordózis fokozódik, akkor 

a hasizmok megnyúlnak és gyengülnek, a mély hátizmok rövidülnek. Ha a lumbális 

homorulat csökkenésekor, elsimulásakor a hasizmok felső szakasza zsugorodik, a 

mély hátizmok inaktívvá válnak, az ágyéki gerinc elveszti rugalmasságát. A háti 

szakaszon a homorulat mértékét befolyásolja az ágyéki szakasz domborulatának 

mértéke, és ezen keresztül a medence dőlésszöge. 10 

 

A mellkas optimális élettani helyzete a háti görbület ívének normális mértéke, 

a felületes hátizom feszítő ereje, valamint a mellkas izmainak rugalmas nyújthatósága 

biztosítja a vállak és a lapockák középhelyzetét. Ha fokozott thoracalis kyphosis, 

                                                           
7 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 2003, 8. p. 
8 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 2003, 8. p. 
9 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 2003, 8. p. 
10 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 2003, 8-9. p. 
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akkor a vállak előre esnek, és a mellkas izmai zsugorodnak, a felületes hátizmok 

pedig gyengülnek. Ha csökken a háti domborulat, azaz kiegyenesedik, akkor 

megváltozik az izmok lefutása, és elveszti fiziológiás ívét, amelynek során izomerő 

csökkenést eredményez. A nyaki gerinc szakasz homorulatát a háti gerincszakasz 

domborulata határozza meg, amelynek fiziológiás mértékű görbülete esetén a nyaki 

gerinc szakasz hátsó felszínén futó izmok ereje megfelelő, akkor a fej középhelyzetbe 

kerül. Ha fokozott a nyaki lordozis, a fej protractiós helyzetbe kerül, a nyaki 

extensorok rövidülnek. Ha elsimul a nyaki lordozis, az izmok inaktívvá vállnak és a 

fej retractiós helyzetbe kerül.11 

 

2.3. Tartáshibák definíciója 
 

 

Ha a gerinc saggitalis görbületei eltérnek a fiziológiástól, aktív izomerővel 

korrigálhatóak és mobilisak, akkor tartáshibáról beszélünk. Rögzült deformitások 

nem fejlődnek ki, és a csigolya szerkezetek nem térnek el egymástól. A medence 

dőlés szöge nő vagy csökken, a fiziológiástól eltérő pontokon halad át a súlyvonal. 

Főbb okai lehetnek a kialakulásában a hát és a törzsizomzat gyengülése. Okai 

lehetnek még a szülők által forszírozott gyors verticalis fejlődés a gyerekeknél, a 

horizontalis helyett, ami a kúszás és a mászás. Káros lehet még a csecsemő korai 

ültetése is. Korai vagy hirtelen testnövekedés hatására az izmok nem képesek 

egyenletesen fejlődni a görbületekkel.12 Szerepet játszhat még a kialakulásában: 

 alkati tényezők 

 az ízületek hipermobilitása 

 az izmok nem megfelelő ereje 

 motiváció hiánya 

 obesitas. 

 mozgásszegény életmód 

                                                           
11 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 2003, 9. p. 
12 Szendrői Miklós: Ortopédia; Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009, 224.p. 
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Az említettek közül a mozgás szegény életmódot emelném ki, hiszen a görög mondás 

szerint a mozgást nem lehet más gyógyszerrel kiváltani, amivel megelőzhetőek, 

illetve korrigálhatóak ezek a betegségek. 

 

2.3.1. Dorsum rotundum (domború hát)  

 

„A fokozott háti kyphosis mellett az ágyéki lordosis fiziológiás. A 

hyperkyphosis azonban rendszerint ráterjed a felső ágyéki gerincszakaszra is. Az 

izomzat fejlettsége és a nehézségi erők okozta igénybevétel közti egyenlőtlenség 

következménye, de a helyes tartáshoz szükséges akaraterő hiánya is közrejátszik 

kialakulásában.”13 

 

2.3.2. Dorsum kypholordoticum (nyerges hát) 
 

 „Mind a háti kyphosis, mind az ágyéki lordosis a fiziológiásnál nagyobb. 

Leggyakoribb típus, mely 6-10 éves korban alakul ki, ha az izomzat fejlődése nincs 

arányban a hossznövekedéssel. Az ágyéki lordosis fokozódása nagy valószínűséggel 

kompenzációs jellegű.” 14 

 

2.3.3. Funkcionális hyperlordosis 

 

 „A lumbalis lordosis növekedése legtöbbször kompenzáló jellegű. A 

megnövekedett háti kyphosis mellett biztosítja a gerinc egyensúlyát saggitalis síkban. 

Jellemző a kompenzatorikus hyperlordosisra, hogy fekvő helyzetben normalizálódik, 

illetve kiegyenesedik. A hyperlordosis nemcsak a háti hyperkyphosis 

kompenzálására jöhet létre, hanem a medence kóros állását is jelentős mértékben 

képes kompenzálni. Csípő flexiós contracturájának következtében a medence 

előredől, a sacrum lejtés szöge jelentősen megnő, akár 90°-ot is elérhet. Ez a kóros 

                                                           
13 Szendrői Miklós: Ortopédia; Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009, 224.p. 
14 Szendrői Miklós: Ortopédia; Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009, 224.p. 
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helyzet kompenzálandó lumbalis hyperlordosis alakul ki a normális kiegyensúlyozott 

testhelyzet fenntartása érdekében.”15 

 

2.3.4. Dorsum planum (lapos hát) 
 

„Ez egy másik jellegzetes sagittalis görbületi elváltozás. A háti szakasz 

csaknem lapos, mivel a háti kyphosis eltűnik, és relatív, vagy abszolút háti lordosis 

alakul ki. Az ágyéki lordosis is jelentősen csökkent, kifejezetten egyenes jelleget 

kölcsönözve a gerincnek, melynek eredményeként a hát lapossá válik. Delmas-

képletből eredően a gerincgörbületek számának csökkenésével párhuzamosan 

csökken a gerinc stabilitása, melynek eredményeként a gerinc könnyen 

insufficienssé, instabillá válik, ami felnőtt korban gyakori derékfájás forrás lehet.”16 

2.4 Scoliosis (gerincferdülés) 

 

A gerinc frontalis síkban történő elhajlását scoliosisnak nevezzük, amely gyakran 

a csigolya torziójával jár együtt.  A csigolyák elcsavarodása következtében a konvex 

oldalon a háti szakaszon bordapúp, az ágyéki szakaszon izompúp  keletkezik. A 

deformitás fokozott lordosissal és kyphosissal is együtt járhat.   

 

A Scoliosisban a következő csoportosításokat különbözhetjük meg: 

I. Funkcionális scoliosis: 

1. elsődleges 

2. másodlagos 

II. Strukturalis scoliosis: 

1.idiopathiás: 

a) infantilis típus 

b) juvenilis típus 

c) adoleszcens típus 

      2. Ismert etiológiájú 

                                                           
15 Szendrői Miklós: Ortopédia; Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009, 225.p. 
16 Szendrői Miklós: Ortopédia; Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009, 225.p. 
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a) congenitalis 

b) paralyticus 

c) egyéb eredetű scoliosisok.17 

 

 

 

2.5.  Az óvodás kor jellemzői 

 

A kisgyermekkor után jön a következő lépés a fejlődésben, az óvodáskor, mely 

3-6 éves korú gyermekeket foglal magában. A gyermek ebben a korban egyre jobban 

kiteljesedik, egyre önállóbbá és egyre nyitottabbá válik a világra. Kisóvodás korban 

a fejlődés során még a kisgyermeki testalkat jellemző a kicsikre, míg óvodáskor 

végére szemmel láthatóan arányosabb, "felnőttesebb" lesz a teste. Ez a változás 

körülbelül öt-hat éves korban lesz igazán látványos, melynek során a végtagjai 

megnyúlnak, és egyre izmosabbá válnak. A válluk szélesebb lesz a medencéjüknél, 

így megszűnik a testük hengeres alakú formája. A gyerekeknek pufi, babás arcuk is 

megváltozik az arc alsó és középső részének intenzív fejlődése során.  

„A gerinc csigolyaívei a csigolyatestekkel az óvodáskor folyamán nőnek 

össze. A csontok görbületei ebben az életkorban még rugalmasak, ezért ilyentájt 

feltétlenül kerülni kell az egyoldalú, monoton, egy izom és csontcsoportot terhelő 

mozgásformákat. A medence csontjai még nem nőttek össze, így a nagyobb 

terheléseket emiatt is mellőzni kell.” „Az óvodás gyermek izmai hamar kifáradnak, 

de rendkívül gyorsan regenerálódnak. Ezért a tornánál, intenzívebb mozgásoknál 

ajánlott rövid pihenőket tartani.” 18 

 

Az óvodás gyermek, - intenzív idegrendszeri érése következtében, - gyorsan 

tanul, ám az ismeretek megtartásához sok ismétlésre, gyakorlásra van szüksége. Az 

idegrendszeri folyamatok közül eleinte a serkentés van túlsúlyban a gátlással 

                                                           
17 Dr. Vízkelety Tibor: GYERMEKORTOPÉDIA; Negyedik, átdolgozott kiadás, Medicina Könyvkiadó Rt. 

Budapest,1994, 28.p. 
18 https://lenrita.wikispaces.com/file/view/ovodaskor.doc 1.p   letöltve: 2017.01.25 

https://lenrita.wikispaces.com/file/view/ovodaskor.doc%201.p
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szemben, így magyarázható az ilyen korú gyermekek nagy mozgásigénye. 

Óvodáskorban a serkentés és a gátlás kiegyenlítődik, így az ovisok egyre 

nyugodtabbá, higgadtabbá válnak az évek elteltével.  

 

Az óvodás gyermek mozgásformái folyamatosan gazdagodnak, egyre 

változatosabbak lesznek a sokféle tevékenységnek, illetve a játéknak köszönhetően. 

Nagy jelentőséggel bír egy legos építés, gyurmázás vagy egy rajzolás a kéz 

finommozgásának a fejődésében, vagy egy kiadós mászókázás, fogócskázás, 

labdázás a nagymozgások kapcsán. Minél változatosabb lehetőséget kell adni a 

kicsiknek a játékra, illetve különböző változatos tevékenységekre.  

 

„Előbbieknek köszönhető az óvodás gyerekek intenzív mozgásfejlődése: 5-6 

éves korra képessé válik mind az egyenletes tempójú, mind a gyorsuló futásra. Ebben 

a korban egyre kitartóbbá, összerendezettebbé válik mozgásuk, ügyességük is egyre 

nő. Könnyen megtanulnak úszni, biciklizni. Fontos azonban tudni, hogy az óvodások 

veszélyérzete még jóval kisebb, mint bizonyítási-, és mozgásvágyuk. Ennek 

következtében sokszor érhetik őket balesetek, ha az őt felügyelő felnőtt nem elég 

körültekintő és óvatos!”19 Az óvodás gyermekek mozdulatait megfigyelve könnyen 

észrevehető, hogy a környezetükben lévő vagy más módon megfigyelt felnőtt 

személyek mozgását próbálják utánozni. A gyermek mozgása akaratilag befolyásolt 

lesz az óvodáskor végére, képes mozgását, illetve viselkedését kordában tartani. 

 

 

2.6. Hipotézisek, feltételezések.  

 A következő feltételezéseket állítom: 

1. A középvárosokban élő gyermekek kevesebb időt töltenek a szabadban 

végzett mozgással, mint a kisvárosokban élő gyermekek.  

2. A középvárosban élő gyermekek több időt fordítanak a szórakoztató 

elektronikai használatára, mint a kisvárosokban. 

                                                           
19 https://lenrita.wikispaces.com/file/view/ovodaskor.doc 2.p .  Letöltve 2017.02.25 

https://lenrita.wikispaces.com/file/view/ovodaskor.doc
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3.  Feltételezéseim szerint a vizsgálati mintába tartozó gyermekek 

többsége a szabadidős tevékenység során elektronikai eszközök 

alkalmazásakor helytelen, hanyag testhelyzetben helyezkednek el. 

4. Feltételezéseim szerint a szülők többsége elégedett gyermeke 

testtartásával. 

5. A középvárosokban élő gyermekek a táplálkozás során több vitamint 

juttatnak be, mint a kisvárosokban élő gyermekek. 

6. A kis városokban élő gyermekek az oktatási intézményen kívül töltött 

szabadidejükben kevesebbet sportolnak, mint a középvárosokban élő 

több lehetőséggel bíró gyermekek. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

      Kutató munkám alapját az óvodás korú gyerekek tartáshibáit elősegítő életmódi 

tényezők vizsgálata képezte. 

A mintámat óvodás korú nagycsoportos gyermekek alkották. Életkoruk 5-6 év volt 

(átlagéletkor: 5,6). A három óvodában összesen 107 főre terjedt ki a kutatásom. 

Hajdúszoboszlói egyesített óvodában 44 főre, Hajdúnánási óvodában 40 főre, 

Hajdúdorogon a Szent Bazil Görög Katolikus Óvodában 23 gyermekre. Nemek 

szerinti megoszlás: 53 fiú, 54lány. 

A minta kiválasztását csak az életkor határozta meg. Módszerem kérdőíves módszer 

volt.  A kérdőívben szereplő kérdéseket a témával kapcsolatos Interneten található 

hasonló kérdőívek alapján én állítottam össze. 

A kérdőíveket az intézményvezetők engedélyét követően a gyermekek szülei 

töltötték ki a szülői értekezlet során az óvónők közreműködésével. Összesen a három 

városból 107 értékelhető kérdőívet kaptam vissza. A lakosságlétszáma alapján 

kisvárosnak tekintettem az 5-20 ezer főt, középvárosnak tekintettem a 20-100 ezerig 

fő lakosságot. 

Az általam összeállított kérdőív az alábbi kérdéscsoportokat tartalmazta: 

- Alapadatok (életkor, nem, testtömeg, testmagasság). 

- Mozgásfejlődésre vonatkozó kérdések. 

- Szabadidős tevékenységben számítógép és televízió előtt eltöltött idő. 

- Szülő véleménye gyermeke testtartásáról és a preventív torna jelentőségéről. 

- A mozgás szervrendszer fejlődését támogató helyes táplálkozásról. 

- Szabadidőben eltöltött tevékenység, különös tekintettel a helyes testtartás 

kialakítását segítő úszásra vonatkozóan. 

- Mozgásszervi panaszokra, kezelésre vonatkozó kérdések. 

     (A kérdőívet a 4. számú melléklet tartalmazza) 

A kérdőívben kapott válaszokat összesítettem, átlagoltam intézményenként, 

grafikonon ábrázoltam és elemeztem. (3. sz. melléklet) 
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4.  EREDMÉNYEK 

 

Az első feltételezésem az, hogy a kisvárosokban élő gyermekek töltenek kevesebb 

szabadidőt a szabadban, mint a középvárosokban. Főként Hajdúdorogra jellemző ez 

az adat.  8%-uk kevesebb, mint félórát, 52%-uk naponta 1 órát és végül 40 %-uk tölt 

több mint 1 órát töltenek a szabadban. 

Hajdúnánáson több időt töltenek a szabadban a gyermekek. Ketten (5%) állították 

azt, hogy kevesebb, mint félórát, 16 (40%) gyermek szülei állították azt, hogy 1 órát 

naponta, 22 gyermek (55%) több mint 1 órát tölt a szabadban a szülei szerint. 

A Hajdúszoboszlón élő gyermekek töltöttek a legtöbb időt a szabadban, kevesebb, 

mint félórát senki nem állította, naponta 1 órát 9 fő (20%) és több mint 1 órát 35 fő 

(80%). 

 

1. ábra A gyermekek szabadban való mozgással eltöltött ideje.  

 

A második feltételezésemre a kapott eredményem azt mutatja, hogy a szórakoztató 

elektronikai eszközöket a Hajdúnánáson élő gyermekek használják a legtöbb ideig. 

Ezt követi Hajdúszoboszló és Hajdúdorogon használják legkevésbé a gyermekek a 

szórakoztató elektronikai eszközöket a szülők bevallása alapján. 
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Hétköznap Hajdúszoboszlón élő gyermekek közül a 44 gyermekből 23%-ka nem 

használja, 25%-ka kevesebb, mint félórát és 34%-ka naponta 1 órát használja az adott 

elektronikai eszközt. Hétvégén az adott 44 gyermekből 23%-ka nem használja, 34% 

kevesebb, mint fél órát, naponta 1 órát és 8 ember pedig naponta több mint 1 órát 

használja a számára kedvező szórakoztató elektronikai eszközt. 

Hajdúnánáson a legtöbben használják a gyermekek a szórakoztató elektronikai 

eszközöket. Hétköznap a 40 gyermekből 15%-ka nem használja, 48%-ka kevesebb, 

mint fél órát, 37%-ka pedig napi 1 órában használja az adott eszközt. Hétvégén 20%-

ka nem használja, 25%-ka kevesebb, mint fél órát, 43%-ka napi 1 órában, 12%-ka 

pedig naponta több mint 1 órában használja a szórakoztató elektronikai eszközt. 

A Hajdúdorogon élő gyermekek használják a legkevesebb ideig a szórakoztató 

elektronikai eszközöket. Hétköznap a 23 gyermekből 31%-ka nem használja, 52%-

ka naponta kevesebb, mint fél órát, 13%-ka naponta 1 órát és 4%-ka naponta több 

mint 1 órát. Hétvégén a vizsgált gyermekből 39%-ka nem használja, 40%-ka naponta 

kevesebb, mint fél órát, 4%-ka napi 1 óra és 17%-ka naponta több mint 1 órát 

használja a számára kedvező szórakoztató elektronikai eszközt, amely átlagban 3 órát 

is meghaladja. 

 

 

 

2. ábra. A gyermekek szórakoztató elektronikai eszköz használata hétköznap 
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3. ábra A gyermekek szórakoztató elektronikai eszköz használata hétvégén. 

 

 

A harmadik feltételezésem pedig az volt, hogy a szórakoztató elektronikai eszközök 

használatát a gyermekek többsége helytelen testtartásban végzik.   A Kérdésemre a 

válasz az, hogy a Hajdúszoboszlón élő gyermekek többsége használja a szórakoztató 

elektronikai eszközt nem megfelelő testhelyzetben. A 44 gyermekből 39%-ka 

asztalnál ülve háttámlás széken, 9%-ka asztalnál ülve háttámla nélküli széken, 

fotelban 39%-ka és 13%-ka ágyban használja ezt az eszközt. 

Hajdúnánáson élő vizsgált 40 gyermekből 50%-ka asztalnál ülve háttámlás széken, 

5%-ka asztalnál ülve háttámla nélküli székben, fotelban 20%-ka és az ágyban 25%-

ka helyezkedik el a szórakoztató elektronikai eszköz használatakor.  Hajdúdorogon 

élő vizsgált 23 gyermekből 52%-ka asztalnál ülve háttámlás székben, senki sem 

használta a háttámla nélküli széken, fotelban 22%-ka és ágyban 26%-ka használja az 

elektronikus eszközt. 
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4. ábra A gyermekek szórakoztató elektronikai eszköz használatának 

testhelyzetei 

A negyedik feltételezésem az, hogy a szülők többsége elégedett a gyermeke 

testtartásával. Hajdúszoboszlón 34-en (77%-ka) állítják, hogy egészséges, míg 10 fő 

(23%-ka) állítja, hogy enyhén rossz gyermeke testtartása. Hajdúnánáson 29 fő (73%-

ka) egészségesnek, 10 fő (25%) enyhén rossznak és 1 fő (2%-ka) kifejezetten 

rossznak tartja gyermeke testtartását. Hajdúdorogon mindenki egészségesnek tartja 

gyermeke testtartását. Ezzel összefüggésben kérdéseim között szerepelt az is, hogy 

mennyire tartják a szülők fontosnak az óvodás kori tartásjavító tornát. 

Hajdúszoboszlón 1 fő közepesen tartja fontosnak, míg a többi vizsgálatomba tartozó 

személy fontosnak és nagyon fontosnak tartja, Hajdúnánáson 1 fő nem tartja 

fontosnak, 1 fő közepesen, és a többi vizsgált gyermek szülei fontosnak és nagyon 

fontosnak tartják az óvodás kori tartáskorrekciót, és a tartáshibák megelőzését. 

Hajdúdorogon szinte minden szülő fontosnak és nagyon fontosnak tartja az 

óvodáskori tartáskorrekciót, a tartáshibák megelőzését. 
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5. ábra. A szülő véleménye gyermeke testtartásáról. 

Az ötödik feltételezésem a vitaminbevitelre vonatkozott. Hajdúszoboszlón zöldség, 

gyümölcs fogyasztásra 34 fő (77%) mondott igent, míg a többi 10 fő (23%) nemet 

állított. D vitamin fogyasztásra 27 fő (61%) állított igent, 17 fő (39%) nemet. 

Hajdúnánáson 24 fő (60%) mondott igent és 16 fő (40%) nemet a 

gyümölcsfogyasztásra, továbbá 21 fő (53%) mondott igent és 19 fő (47%) nemet a 

zöldségfogyasztásra. D vitamin bevételére 35-en (88%) állították az igent és 5 fő 

(12%) állított nemet!  Hajdúdorogon hasonló százalékos arányba juttattak be vitamint 

az ott élő gyermekek, mint Hajdúszoboszlón élő gyermekek. A gyümölcs és d vitamin 

fogyasztás során 18-an (78%) mondtak igent és 5-en (22%) nemet az ott élő 

gyermekek szülei. Zöldség fogyasztás során 14 fő (61%) állított igent és a többi 9 fő 

(39%) nemet.  

A lenti táblázatom a 3 kérdés összevonásával kapott százalékos arányt mutatja be a 

városok között.  
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6. ábra.  A gyermekek napi vitaminbevitele 

 

Az utolsó (6.dik) feltételezésem szerint az alacsonyabb infrastrukturális településen 

élő gyermekek kevesebbet sportolnak, mint a több lehetőséggel bíró magasabb 

infrastrukturális településen élő gyermekek.  

A feltételezésemre az eredmény százalékos arányban Hajdúszoboszlón sportolnak 

többet az ott élő gyermekek. Az eredményt a kérdőívből feltett 6 kérdés százalékos 

eredményéből számoltam ki.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

. (19,21,23,24,25,26) 

Hajdúszoboszlón az adott 44 fős vizsgált létszám szerint 40%-ka, míg Hajdúnánáson 

élő gyermekek a 40 fős vizsgált létszám szerint 18%-ka, Hajdúdorogon élő 

gyermekek 23 fős vizsgált létszám szerint a 29%-ka sportolnak aktívan intézményen 

kívül. A többi szülő vallomása szerint nem sportolnak a gyermekük. 
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7. ábra.  Az intézményen kívüli sport fontosságának százalékos megítélése 
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5. Megbeszélés. 

 

A kérdőíves felmérésem során a közép és kis városokban élő gyermekek szokásairól 

és tartáshibák elősegítő tényezők előzményeiről szerettem volna megközelítő pontos 

választ kapni. A mai modern társadalomban nem nehéz szembesülni a témával és a 

problémával. 

Különböző kérdésfeltevés során tettem olyan kérdéseket is, amik a szülők belátását 

indokolná, hogy tisztában van a témával kapcsolatban.  

A Kérdéssorom kiértékelése előtt 6 feltételezésem eredményességét szeretném 

bemutatni. 

A feltételezéseim közül 2 teljesült, 2 nem teljesült és 2 részben teljesült. 

 

 Feltételezések megbeszélése: 

Az első feltételezésem az volt, hogy, „A középvárosokban élő gyermekek 

kevesebb időt töltenek a szabadban végzett mozgással, mint a kisvárosokban élő 

gyermekek.” „ 

A fentiekkel összefüggésben arra is kíváncsi voltam, hogy mennyi időt töltenek a 

gyermekek a szabadban, kevesebb, mint félórát, kb. 1 órát, vagy még ennél is többet.  

Hajdúszoboszlón nem volt olyan szülő, aki 1 óránál kevesebb időt mondott volna. 9 

gyermek egy órát tölt mindennap a szabadban, míg a többi 35 gyermek több mint egy 

órát tartózkodik a friss levegőn. Ugyanezt Hajdúnánásra vetítve 2 kisfiú fél óránál 

kevesebbet, 16 gyermek kb. 1 órát, míg 22 többi gyermek mint 1 órát tartózkodik kint 

a szülők szerint. Hajdúdorogon a 23 válaszadóból 2 fő kevesebb, mint fél órát, 12 fő 

kb. 1 órát, míg a többi 9fő több mint 1 órát mondtak.  Láthatóan minél nagyobb a 

település annál többen tartják fontosnak a szabadban való mozgást. A kisvárosokban 

mégis több a mozgás lehetőség köre, és így sem használják ki a gyermekek a mozgás 

lehetőségét. 

Második feltételezésem az volt, hogy „A középvárosban élő gyermekek több 

időt fordítanak a szórakoztató elektronikai használatára, mint a kisvárosokban.”. 

Részben ezzel összefüggésben vizsgáltam, hogy a korunkra jellemző számítógép 

használat és egyéb szórakoztató elektronikus eszköz használata milyen mértékben 
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van jelen a „Z” generáció életében. Álságos lenne azt hinni, hogy ezek a gyermekek 

nem használják a szórakoztató elektronikai eszközöket, hiszen sokszor azzal 

szembesülök, hogy írni-olvasni nem tudó gyerekek ügyesebben kezelik mind a 

számítógépet, mind az okos telefonokat, mint szüleik. A kapott eredményből jól 

látható, hogy a gyermekek kb. 45-50 %-ka rendszeresen, településtől függően, 18-38 

% közötti mértékben akár napi egy órát is használja a számítógépet vagy egyéb 

szórakoztató elektronikai eszközt, habár még valószínűleg írni-olvasni sem tud. 

Emellett a hétvégi számítógép és egyéb elektronikai eszköz használatra is 

rákérdeztem. Hajdúszoboszlón minden számítógépet és egyéb szórakoztató 

elektronikai eszközöket használó gyermek több időt fordít rá. 11 gyermek kevesebb, 

mint fél órát, 15 fő 1 órát, 8fő még ennél is többet használják a szórakoztató 

elektronikai eszközöket. A többi 10 fő nem használ ilyen elektronikai eszközöket.  

Hajdúnánáson is hasonló a tendencia, itt is több idő van engedélyezve a hétvégén a 

gyermekeknek, 10-en fél órát, 17-en egy órát, 5-en ennél is több mint 1 órát használja 

a szórakoztató elektronikai eszközöket. A többi 8 gyermek nem használ ilyen 

elektronikai eszközt. Hajdúdorogon is többet használják a gyermekek a hétvégén a 

szórakoztató elektronikai eszközöket, 9 fő kevesebb, mint fél órát, 1 fő naponta 1 

órát, 4 fő naponta több mint 1 órát használja az adott elektronikai eszközöket.  A többi 

9 fő nem használ ilyen elektronikai eszközöket. 

A harmadik feltételezésem a következő „Feltételezéseim szerint a vizsgálati 

mintába tartozó gyermekek többsége a szabadidős tevékenység során elektronikai 

eszközök alkalmazásakor helytelen, hanyag testhelyzetben helyezkednek el.” 

Szakdolgozatom szempontjából a legfontosabb kérdés, hogy ezt a sok időt vajon 

milyen testtartásban végzik a gyermekek. Következő kérdésként ezt vizsgáltam. 

Asztalnál ülnek-e, ha igen, akkor támlás széknél, vagy esetleg fotelben, ágyban 

használják-e az eszközöket? Eredményeim azt mutatják, hogy 50 % körüli azoknak 

az aránya, bármelyik várost is nézzük meg, amikor a gyermek háttámlás széken, és 

nem hanyag testtartást megengedő testhelyzetben használja a szórakoztató 



26 
 

elektronikai eszközt. Ez mindenképpen figyelemfelkeltő, mert fejlődő szervezetként 

ez hosszú távon rossz testtartáshoz, testtartási hibákhoz vezethet. 

A negyedik feltételezésem az, hogy a szülők többsége elégedett gyermeke 

testtartásával? 

A szülők a saját gyermekükkel elfogultak, 2 éves korig az agyi plaszticitás lehetséges, 

utána már a gyógytorna nem biztos, hogy eredményes lesz. A három városban 

mindössze egy szülő mondta, hogy szerinte rossz a gyermek testtartása. A 

válaszokból is az derül ki, hogy a kisebb problémákat is egészségesnek látják. A 

szülők a gyermekük fiziológiás testtartását normálisnak tekintik a hiba ellenére. 

Arányaiban a legtöbb szülő Hajdúnánáson figyelte meg a gyermek fiziológiás 

testtartásában történő eltérését, míg Hajdúszoboszlón hasonló létszámmal 10 szülő 

jelezte. Általánosságban kimutatható, hogy a szülők a gyermekük 3 éves korától 

kezdik észrevenni az eltérést, lemaradást. A válaszokból is kiderült, hogy a szülők 

nem kompetensek a gyermekük fiziológiás testtartásának megítélésére. 

 

A kérdésem arra irányult, hogy a szülők mennyire foglalkoznak a gyermekük 

testtartásával. A válaszokból kiderült, hogy a szülők próbálnak korrigálni különböző 

gyógytornász segítségével, illetve a prevenciót is fontosnak tartják. 

 

Számomra egy fontos kérdés merült fel, hogy a szülők fontosnak tartják a prevenciót? 

Akkor a szülők miért nem háttámlás széken engedik meg a gyermeküknek a 

szórakoztató elektronikai eszköz használatát? Miért nem nevelik aktív életmódra, így 

kialakítva a helyes testtartást? 

 

Az ötödik feltételezésem az volt, hogy „A középvárosokban élő gyermekek a 

táplálkozás során több vitamint juttatnak be, mint a kisvárosokban élő gyermekek.” 

Az életmóddal kapcsolatos utolsó kérdéseim a testtartásra, illetve a csontok 

fejlődésére is befolyást gyakorló étkezési szokásokat vette górcső alá. A gyümölcs- 

és zöldségfogyasztás mellett a D vitamin fogyasztását próbáltam meg vizsgálni a 

gyermeke életében. Rákérdeztem, hogy rendszeresen fogyasztanak-e a gyermekek 
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gombát, tökmagot, mogyorót, diót, vajat, tejtermékeket, tojássárgáját, illetve májat.  

A D vitamin hatását a csontrendszerre fejti ki. 

 

 A gasztronómiában is kiemelkedő kultúrával rendelkező Hajdúszoboszlón a 

választ adók 77%-ka napi szinten fogyasztanak gyümölcsöt. Hajdúnánáson ez az 

arány rosszabb. Ott a lányok 53%-a napi gyümölcsfogyasztó, míg a fiúk mindössze 

alig több mint 57%-a fogyaszt ilyen ételt napi szinten.  

  

 Hajdúdorogon ez az arány jobb, mert a lányok 77%-a, míg a fiúk 69%-a 

fogyaszt valamilyen gyümölcsfélét napi szinten. Figyelembe véve, hogy utóbbi 

inkább kisvárosias település, ez összhangban lehet azzal, hogy a háztartásokban 

általában több gyümölcsfa és zöldségeskert is fellelhető.  

 

  Ezzel összhangban Hajdúdorogon így alakul a 

zöldségfogyasztás is. A lányok 76 %-ka, míg a fiúk 70 %-ka fogyaszt valamilyen 

zöldségfélét. Hajdúnánáson ez az arány 66% a lányoknál, 41% a fiúknál. 

Hajdúszoboszlón pedig 61%-ka eszik a lányok közül mindennap zöldséget, míg 70%-

ka a fiúknál.  

Az a következtetésem, hogy mindhárom városban kiemelt figyelmet szentelnek 

annak mind a szülők, mind az intézmények, hogy napi szinten fogyasszanak a 

gyermekek D vitamint valamilyen formában.  

A zöldség, gyümölcs és a D vitamin fogyasztása azért fontos a gyermek mozgás 

szervrendszerére, mert a D vitamin segíti a csontokba a kalcium felszívódását. Ezek 

alapvető szükségletek az egészséges izomrendszer kialakulásához.  

 

Az utolsó (hatodik) feltételezésemet szeretném bemutatni, ami az volt, hogy 

„A kis városokban élő gyermekek az oktatási intézményen kívül töltött 

szabadidejükben kevesebbet sportolnak, mint a középvárosokban élő több 

lehetőséggel bíró gyermekek.” 

A mai rohanó világunkban a rendszeres sport hiánya illetve a mozgásszegény életmód 

később felnőttkorra tekintve komoly elváltozásokat okoz a testtartásban. Kutatásom 
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egyik pilléreként azt vizsgáltam, hogy a gyermekeknek van e mozgáskultúrájuk, és a 

játék, mint mozgásforma hogyan illeszthető be a mindennapi olyan mozgáscentrikus 

életmódba, amely később tartáshibák kijavításában vagy megelőzésében szerepet 

játszhat. 

Elsőként arra voltam kíváncsi, hogy mivel játszik otthon a gyermek. A 

hajdúszoboszlói szülők közül a fiúk számos mozgásformát is megtestesítő játékot 

neveztek meg. Többek között a trambulint, a hintát, a játékmotort, a kerékpárt, a focit, 

míg emellett beltéri játékként a logikai fejlesztést segítő legót, a kisautókat, a puzzlet, 

a sakkot, színezőket, barkács játékot nevezték meg. A lányos szülők hozzájuk képest 

jóval kevesebb mozgást igénylő játékot neveztek meg, mindössze a hullahopp karika 

és a tánc fordult elő, az is csak néhány esetben. Inkább a kevés mozgást igénylő 

beltéri játékok felsorolására került sor, hiszen színezőket, kártyajátékot, babázást, 

illetve szerepjátékot, pónikat, legót, rajzot neveztek meg a szülők.  

 

Hajdúnánáson is a fiúk aktívabbak az otthoni mozgás során. Itt a szülők a 

fogócskát, a focit, az ovitornát, a boxzsákot, a rollert és a kerékpárt is megnevezték, 

néhányan emellett a logikai játékok közül az építőjátékokat, a társas játékokat 

kirakókat, rajz és gyurmaeszközöket sorolták fel. A lányok közül itt már többen 

aktívak otthon, mint Hajdúszoboszlón, mert 3 fő a labdázást, 1 a fogócskázást, 1 a 

görkorcsolyázást, míg további 1 fő a lovaglást emelte ki. Emellett itt is a kislányok 

alapvetően kevés mozgást igénylő egyéb játékokkal játszanak otthon, építőjátékokat, 

babázást, kirakójátékokat említettek szívesen játszott játékként.  

 

Hajdúdorogon a gyermekek alapvetően kevés mozgásformát megtestesítő 

játékot neveztek meg. Mindössze az állatokkal való játék, a trambulin, illetve a 

fogócska merült fel. Beltéri játékok közül a lego, a rajz és gyurma, a kirakók, 

építőkockák, kisautók kerültek felsorolásra, mint legszívesebben játszott játék. 

Az otthon végzett viszonylag passzív játékok ellenére, azon kérdésemre, hogy 

az „Ön gyermeke szokott-e sportolni?”, sok igen válasz született.  
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Hajdúszoboszlón a válaszadó szülők  közül 36 fő igennel, 8 nemmel válaszolt. 

Hajdúnánáson az arány rosszabb, 15 fő igennel és a többi 25 fő nemmel válaszoltak. 

Hajdúdorogon 16 lányra és 5 fiúra igennel, míg a többiekre(2fő) nemmel válaszoltak 

a szülők. Ebből csak az tűnik ki, hogy a többség szeret mozogni, mégsem ezek a 

domináns mozgásformák az otthoni időtöltések során. 

 

Ennek kapcsán arra is kíváncsi voltam, hogy végez-e a gyermek nem 

versenyszerű mozgást, és ha igen hány éves kortól. Majd azt is vizsgáltam a 

kérdőívvel, hogy versenyszerűen sportol-e a gyermek, s ha igen, milyen 

sportágakban.  

 

A nem versenyszerű mozgásokat végzi Hajdúszoboszlón a lányok 85 %-a, a 

fiúk 80 %-a, Hajdúnánáson a válaszadással érintett lányok mindegyike, a fiúk 73 %-

a, míg Hajdúdorogon a lányok 94 %-a, a fiúk 83 %-a. Ezeket a mozgásformákat a 

legkisebbek (kb. 20 %-ka a válaszadással érintett gyermekeknek) másfél évesen, míg 

a többség (65 %) 3-5 éves kor között kezdte el mindhárom településen. Itt különösebb 

differencia nem lelhető fel.  

 

A versenyszerű sportra vonatkozó kérdésem kapcsán mindössze 11 szülő 

jelezte, hogy általa versenyjellegűnek tartott ilyen mozgásformára viszi el gyermekét. 

Hajdúnánáson 1 szülő  jelölte meg a versenysportot,amely a kislánya karatéra jár. 

Hajdúdorogon 2 kislány táncra, 2 fiú pedig kézilabdára, illetve 1 fiú focira jár. 

Hajdúszoboszlón valószínűleg szélesebb választási lehetőség áll a szülők előtt, mert 

ott 5 gyermeket érintően a mazsorettet, a vívást, a focit és a karatét is megjelölték a 

szülők. 

A szülők minden városban fontosnak tartják a gyermekek óvodán kívüli 

mozgását. Ennek megfelelően tesznek a mozgásért és nem a versenyt tekintik 

fontosnak. A fenti összefüggések jól mutatják a szülők érzik a gyermekük iránt érzett 

felelősségüket, és a tartásjavítás érdekében tett erőfeszítéseiket. 
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Ezeket támasztja alá az úszótanfolyamra irányzott kérdésem is. Egyáltalán arra 

irányuló tudakozó szándékom, hogy a helyes testtartást elősegítő úszást ismeri-e 

egyáltalán a gyermek.  

Hajdúszoboszló köztudottan híres fürdőváros, így nem meglepő, hogy óvodás 

gyermekek közül 15 lány és 11 fiú már vett részt úszótanfolyamon, közülük 5 lányra 

és 6 fiúra állítja a szülője, hogy tud is úszni. Így is a feltételi adottságok ellenére a 

lányok fele nem járt úszótanfolyamon sem, és a többség sem a lányok, sem a fiúk 

közül nem tud úszni. 

A kapott eredményből is látszik, hogy Hajdúnánáson a gyermekek kevesebb része 

volt úszótanfolyamon, a lányok 50 %-a, míg a fiúk mindössze 11 %-a. Úszni is csak 

a lányok 33 %-a és a fiúk 5 %-a tud, pedig fedett gyógy és tanmedence is segíti az 

úszni vágyó gyermekeket. Hajdúdorogon már ez sem adott, mindössze a nyári 

időszakban van lehetőség nyílt tanmedence használatára a helyi strandfürdőn. Ennek 

megfelelően a lányok 17 %-a és a fiúk 50 %-a járt úszótanfolyamra, úszni azonban 

csak a lányok 13 %-a tud, míg a fiúk közül senki sem tanult meg.  

 

Természetesen a kisebb város rosszabb infrastrukturális lehetőségei 

determinálják a szülők tartássegítés érdekében tett erőfeszítéseit. Így a következő 

ezekhez fűződő kérdéseimet azzal is kiegészítettem, hogyha úszni nem is tud a 

gyermek, de a víz jótékony hatását a víz megismertetésével, fürdőzéssel próbálják-e 

ellensúlyozni a szülők, és járnak-e fürdőzni, vízbe a gyermekkel hétvégén vagy 

hétköznap.  

 

Habár mindhárom város termálvízben gazdag, a kettő nagyobb pedig fedett 

télen és rossz időben is használható medencékkel rendelkezik, nagyon kevés gyermek 

érintkezik hétköznap rendszeresen a vízzel. Hajdúszoboszlón összesen 8 fő, 

Hajdúdorogon 5 fő, míg Hajdúnánáson 1fő jár hétköznap rendszeresen úszni vagy 

fürödni. További 20 fő jelezte Hajdúszoboszlón, 10 fő Hajdúnánáson, 6 fő 

Hajdúdorogon, hogy néha hétköznap jár úszni vagy fürödni.  
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Hasonló hétvégére feltett kérdésemre már többen jeleztek pozitívan. 

Hajdúszoboszlón a válaszadással érintett lányok közül 12-en, a fiúk közül 7-an 

fürdenek vagy úsznak hétvégenként, Hajdúnánáson 4 lány és 5 fiú, míg 

Hajdúdorogon 3 lány és 2 fiú esetében jelezték ugyanezt a szülők. 

 

Végül a kérdéssorom végén a mozgásszervi problémákra, a gyógytornára és 

annak igénybe vétele esetén annak okaira kerestem a választ a reprezentatív kérdőíves 

felmérésemmel.  

Hajdúszoboszlón 5 kislánynak és 1 fiúnak van jelenleg is mozgásszervi problémája, 

további 1 kislánynak pedig korábban volt ilyen gondja. Érdekes módon ilyen 

probléma nélkül is többen vettek igénybe gyógytornát, így 12 lány és 12 fiú volt már 

gyógytornán. 3 lányt lúdtalp miatt, másokat gerincferdülés miatt és 1 főt ún. tölcsér 

mellkas betegség miatt kezeltek, illetve kezelnek gyógytornával. A fiúknál is többek 

között a lúdtalp és a túlsúly problémák miatt vették igénybe a gyógytornát.  

 

Hajdúnánáson a válaszadó szülők közül 3 fő jelezte a mozgásszervi problémát, és 6 

gyermek jár gyógytornára, de ennek ellenére voltak szülők, akik külön jelezték a 

kérdőíven, hogy szerintük mégis lenne a gyógytornára szükség. A lányos szülők 

közül hárman a lúdtalpat, mások a hanyag tartást, enyhe gerincferdülést nevezték meg 

okként, egy kisfiú szülője is jelezte, hogy szerinte lenne rá szükség, de okot nem jelölt 

meg.  

 

A Hajdúdorogi gyermekek szülei közül mindössze kettő jelezte, hogy 

korábban volt mozgásszervi problémája a gyermeknek, de jelenleg senki nem jár 

gyógytornára. A két koraszülött csecsemő a koraszületésből adódóan hipotón 

izomtónussal rendelkeztek, emiatt egy éves korukig gyógytornára hordták a szülők. 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

6.ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Mindezekből a kérdésekből és annak általam tett empirikus elemzéséből 

természetesen nem lehet általánosítást levonni. Mégis szakdolgozatomban vállalt 

tartási hibák okait könnyen kereshetem a mai mozgásszegény életmódban, a nem 

megfelelően megválasztott otthoni játékokban.  

 

Kereshetem a szocializációs és társadalmi változásokban, a civilizációs 

problémákban. A mai gyors világban nehéz összeegyeztetni az óvodások 

mozgásszükségletét és mindennapi információ éhségét. De egyben a szülők 

védelmében is kell szólnom. Mint láthatjuk a fentiekben, nehéz még egy 

fürdővárosban is megoldani a víz jótékony hatásainak kihasználását, a tartás javítása, 

korrigálása érdekében ható lehetőségeinek érvényesítését. Ennek ellenére feltétlenül 

törekedni kell a gyermekek minél több izmot megmozgató, tartást javító mozgásának 

ösztönzésére, akár az otthoni játékokkal is. Jó megoldás lehet erre akár a futás, a 

koordinációt javító labdázás, a kerékpározás, az egyensúlyozó játékok, a libikókázás, 

a hintázás, a görkorcsolyázás, de akár a tánc, a mazsorett és a néptánc is.  

 

De bármilyen mozgásformát is választ majd egy szülő a gyermekének, a 

túlzott terheléstől, a nem életkornak, izomzatnak megfelelő sport megválasztásától is 

tartózkodnia szükséges. A jól megválasztott sport viszont életmódbeli mintát ad, 

életformát tud tanítani majd a kisgyermeknek, mindamellett, hogy jótékonyan hat a 

gyermek egészségére, mentálisan is felkészíti egyéb tevékenységekre, megtanítja a 

csapatszellemre, versenyre, szabályok elfogadására, így a közösséghez való 

alkalmazkodásra.  

 

 

 

 



33 
 

7. IRODALOMJEGYZÉK 

 

1. Szendrői Miklós: Ortopédia; második,javított kiadás, Semmelweis Kiadó, 

Budapest, 2009 

2. Tarsoly Emil- Mészáros Tamás: Funkcionális anatómia, Gyógytornász 

hallgatók számára; Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest, 2011 

3. Ibrahim A. Kapandji : Az ízületek élettana. III.kötet; Medicina Könyvkiadó 

Zrt. ,Budapest, 2007 

4. Balogh Ildikó: Mozgás ABC, Kineziológiai alapismeretek, Tillinger Péter, 

Szentendre, 1999 

5. Dr. Vízkelety Tibor: GYERMEKORTOPÉDIA; Negyedik, átdolgozott 

kiadás, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest,1994 

6. Dr. Maródi László: Gyermekgyógyászati propedeutika I,Medicina 

Könyvkiadó Rt. Budapest, 1995 

7. Dr. Tóth János : mozgás szervek védelme gyermekkorban. golden book kiadó 

kiadó Budapest 2000 

8. Stanley Hoppenfeld: A gerinc é a végtagok fizikális vizsgálala; Medicina 

könyvkiadó Zrt. Budapest 2009 

9. http://gerinces.hu/wp-

content/uploads/2014/01/TART%C3%81SKORREKCI%C3%93-4-

kiad%C3%A1s-BEL-14-01-16.pdf Letöltve 2017.01.14 

10. Pappné Gazdag Zsuzsanna: A labda, Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó 

gyakorlatok óvodások és kisiskolások számára; Flaccus Kiadó, Budapest, 

2001. 

11. Pappné Gazdag Zsuzsanna: A babzsák, Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó 

gyakorlatok óvodások és kisiskolások számára; Flaccus Kiadó, Budapest, 

2008.  

12. Pappné Gazdag Zsuzsanna: A tornapad, Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó 

gyakorlatok óvodások és kisiskolások számára; Flaccus Kiadó, Budapest, 

2005.           

          

 
 

 

 

 

 

http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2014/01/TART%C3%81SKORREKCI%C3%93-4-kiad%C3%A1s-BEL-14-01-16.pdf
http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2014/01/TART%C3%81SKORREKCI%C3%93-4-kiad%C3%A1s-BEL-14-01-16.pdf
http://gerinces.hu/wp-content/uploads/2014/01/TART%C3%81SKORREKCI%C3%93-4-kiad%C3%A1s-BEL-14-01-16.pdf


34 
 

8. MELLÉKLETEK 

 

 

1.Sz. MELLÉKLET 

 

Ábrajegyzék: 

 

1. ábra A gyermekek szabadban való mozgással eltöltött ideje.  

2. ábra A gyermekek szórakoztató elektronikus eszköz használata hétköznap 

3. ábra A gyermekek szórakoztató elektronikus eszköz használata hétvégén 

4. ábra A gyermekek szórakoztató elektronikai eszköz használatának 

testhelyzetei 

5. ábra A szülő véleménye gyermeke testtartásáról 

6. ábra A gyermekek napi vitaminbevitele 

7. ábra Az intézményen kívüli sport fontosságának százalékos megítélése 
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2.Sz. MELLÉKLETEK. INTÉZMÉNYVEZETŐI ENGEDÉLY 
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 3.Sz: MELLÉKLET. ADATOK. 
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4.SZ. MELLÉKLET. KÉRDŐÍV. 

Kérdőív 

 
 Tisztelt Szülők! Vincze Árpád Tibor vagyok. A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának IV. 

éves gyógytornász hallgatója. Az alábbi kérdőív kitöltése a szakdolgozati kutatásomhoz 

szükséges. Kérem, segítse munkámat a kitöltésével. A válaszokat szakdolgozatomban 

statisztikai adatokként kezelem. A kitöltés teljesen anonim, gyermeke nevét kérem, ne 

írja rá a lapra. A kérdések gyermeke életmódbeli szokásaira és mozgásigényére 

vonatkoznak.  

 

Gyermek neme: o Lány  

                               o Fiú  

Gyermek életkora: ______________  

Gyermek testtömege:_______________kg.  

Gyermek testmagassága: _____ cm.   

Életmód: 

 1, Koraszülött-e a gyermeke? 

o   Igen 

o nem 

2, Volt-e valami gond születés előtt?  

         o igen  

         o nem  

3, Mikor ült fel először gyermeke?  

 _____________________________  

4, Mikor állt fel először gyermeke?   

_______________________________  

5, Mikor járt magától a gyermeke?  

_______________________________  

6, Ön szerint milyen gyermeke testalkata?  

      o Atletikus(sportos)  

      o Asthenias (vékony)  

      o Piknikus ( súlyfelesleggel rendelkező)  
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7, Naponta mennyi időt tölt el gyermeke a szabadban? 

      o kevesebb, mint fél óra naponta  

      o 1 óra naponta  

      o több mint 1 óra, __________  óra naponta  

8,Mennyi időt tölt el a gyermeke számítógép, vagy bármilyen szórakoztató elektronikai 

eszköz előtt hétköznap?  

        o kevesebb, mint fél óra  

        o naponta 1 óra  

        o több mint 1 óra, _________ óra naponta  

        o nem használ számítógépet  

9, Mennyi időt tölt el gyermeke a számítógép, vagy bármilyen szórakoztató elektronikai 

eszköz előtt hétvégente? 

        o kevesebb, mint fél óra  

        o naponta 1 óra  

        o több mint 1 óra, _________ óra naponta  

        o nem használ számítógépet 

10, Milyen testhelyzetben végzi a szórakoztató elektronikai eszköz használatát a 

gyermeke? 

       o Asztalnál ülve háttámlás széken 

       o Asztalnál ülve háttámla nélküli széken 

       o Fotelban 

       o Ágyban  

11,Milyennek ítéli meg gyermeke testtartását? 

       o Egészséges 

       o Enyhén rossz 

       o Kifejezetten rossz  

12, Mióta ítéli meg rossznak gyermeke testtartását? (ha az előző kérdésben 2. vagy a 3 

választ adta meg!) 

        _________________________________________________________________  

13, Szokta-e ön a korrekciót, a helyes testtartást forszírozni? 

       o Igen 
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       o Nem 

14, Mennyire tartja fontosnak az óvodáskori tartáskorrekciót,és a tartáshibák 

megelőzését? 

                                           1   2  3   4    5 

Nem tartom fontosnak  O  O  O  O   O    Nagyon fontosnak tartom 

15 ,Naponta fogyaszt-e gyermeke elegendő gyümölcsöt? 

       o igen 

       o nem 

16, Naponta fogyaszt-e gyermeke elegendő zöldséget? 

      o igen 

   o nem 

17, D vitamint szedd-e rendesen gyermeke? (gomba, tökmag, mogyoró, dió, vaj, 

tejtermékek, tojássárgája, máj) 

   o igen 

  o nem 

Mozgás: 

18, Otthon a lakásban mivel szeret játszani a gyermeke? 

____________________________________________________  

19, Ön gyermeke szokott-e sportolni? 

   o igen 

   o nem  

20, Hány éves kortól végezz valamilyen mozgást gyermeke nem versenyszerűen?  

   _______________________________________________  

21, Versenyszerűen sportol-e gyermeke? Ha végezz, milyen sportágban? 

    o nem 

    o igen, sportág: 

22, Mennyire tartja fontosnak, hogy gyermeke óvodán kívül is mozogjon? 

                                                1        2      3          4        5  

 Nem tartom fontosnak      o         o      o          o        o      Nagyon fontosnak tartom 

23, Úszó tanfolyamra járt-e gyermeke? 
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        o igen 

        o nem 

24, Tudd-e úszni gyermeke?  

      o igen 

       o nem 

25, Hétköznap járnak-e úszni, fürdőbe, vízbe? 

    o Igen, rendszeresen 

    o néha 

    o nem 

26, Hétvégén járnak-e úszni, fürdőbe, vízbe? 

   o igen 

   o nem 

27, Volt-e mozgásszervi problémája a gyermekének? 

   o igen, most is van 

   o igen, volt 

   o nem 

28, Jár-e gyógytornára gyermeke? 

   o igen 

   o nem 

29, Ha már járt, vagy jár gyermeke gyógytornára, milyen probléma indikálta ezt? 

   _________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 


