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Absztrakt
Külföldi tanulmányutak tapasztalatainak felhasználásával készült a tanulmány. 

Kükelhaus Magyarországon nem, vagy alig ismert, pedig elmélete, módszerei és az általa kifejlesztett
eszközök nem csupán a gyógypedagógia területén, a kognitív zavarok, beszédzavarok vagy
magatartásproblémák kezelésében alkalmazhatóak jó eredménnyel, hanem az óvodás és kisiskolás korosztály
számára is élvezetes, motiváló és fejlõdést elõsegítõ hátteret nyújtanak. 

A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy Kükelhaus élményparkja színes területe lehet a gyermekek
együttes tevékenykedésének függetlenül attól, hogy átlagos vagy az átlagtól eltérõ képességekkel rendel-
keznek, így a szociális integráció fontos elemévé válhatnának nálunk is.

Kulcsszavak: érzékelés, észlelés, integráció, szocializáció, élménypark

1. Az élménykert elméleti kiindulópontja: az
érzékelés és az észlelés jelentõsége
Az érzékelés (szenzáció) és észlelés (percepció) folyamatát elõször Thomas Reid (1710-
1796) skót filozófus különítette el egymástól, bár a két folyamat szorosan egymásra
épül. Az érzékelés alatt az érzékszerveinkben található receptorok segítségével történõ
ingerek felvételét és annak ingerületté, azaz elektromos impulzussá alakítását értjük. 
Az érzékelés fajtáit két csoportra oszthatjuk:
– Külsõ érzékelés során az inger távolból hat, ilyen a látás, hallás, bõrérzékelés

(tapintás, hõ és a fájdalom érzékelése), szaglás és ízlelés;
– Belsõ érzékelés az egyensúlyérzékelés, a mozgás- és helyzetérzékelés.
Mind a két esetben az érzékelés a környezet (fizikai-kémiai) energiáira adott
megkülönböztetõ idegi válasz. 
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Az észlelés magasabb idegrendszeri folyamatokat feltételez, ugyanis e megismerési
folyamatok alatt az ingerület tudatosítását, az érzékszervi benyomások tárggyá,
jelentéssé szervezõdését értjük.

Az emberek nemcsak gondolkodásukat, személyiségüket, viselkedésüket tekintve
különböznek egymástól, hanem abban is hogyan észlelik a körülöttük lévõ világot. Az
érzékelés és észlelés, mint a megismerés alapja befolyásolja gondolkodásunkat,
viselkedésünket, személyiségünk alakulását. 

Érzékelésünk már a magzati korban mûködik. Vizsgálatok azt mutatták, hogy érzé-
kelõ receptorok találhatóak az egész test felszínén már a 14. gesztációs héten és a
fájdalom érzékeléshez szükséges minden struktúra a helyén van 26 hetes korban. 

ÉRZÉKELÉS (szenzáció) ÉSZLELÉS ( percepció)

Egyszerû folyamat (analizáló jellegû), Több szintû, összetett folyamat
monomodális (szintetizáló jellegû) multimodális

Információ regisztrálása, idegi válasz Az egész személyiség részt vesz benne 
(korábbi tapasztalatok szerepe)  

Egyes tulajdonságokat ragadunk meg vele A dolgok „globális” felfogása  

Eredménye az érzéklet, egyszerû inger Eredménye az észlelet: 
megtapasztalása agyi megismerõ folyamatok mûködése 

1. táblázat: Az érzékelés és észlelés közti fõbb különbségek

Az érzékelés és észlelés az egyedfejlõdésben a kognitív tevékenység alapját képezik,
önmagunk észlelése (testkép, testtudat mint az énkép elõzményei), valamint a külvilág
észlelése – a gondolkodás elõfeltételei – érzékelés nélkül nem, vagy csak igen nagy
nehézségek árán, korlátozottan lehetségesek. Még néhány évtizeddel korábban is a
gyermekek játékai – különösen vidéken – biztosították az elégséges feltételeket az
optimális fejlõdéshez. Az akkori gyermekek jól emlékeznek azokra az egyensúlyozó-
hintázó-lökdösõ játékokra, amelyeket az iskola után csoportba verõdve játszottak.
Gyûjtöttek (sõt megkóstoltak) virágokat, növényeket, terméseket, sokat kirándultak,
még ma is érzik az istálló szagát, vagy a füst illatát télen a házak között. Ma már sok
esetben a gyermekek játékai fõleg a számítógépes játékok, amelyek számos érzékszervi
modalitás gyakorlására alkalmatlanok. 

Egy gyermek képességei bármilyen szintû kognitív állapot esetén is fejleszthetõ.
Ehhez az szükséges, hogy érzékleti-észleleti tapasztalatok szerzésével folyamatosan
bõvítsük a gyermekek ismereteit, hozzá kell segíteni õket ahhoz, hogy önmagukról és
környezetükrõl folyamatosan új és addig szokatlan, de a fejlettségi szintjüknek
megfelelõ érzékelési-észlelési tapasztalatokat szerezzenek valamennyi érzékelési
területen: a látás, hallás, bõrérzékelés, egyensúlyérzékelés, kinesztetikus érzékelés,
testérzékelés, térérzékelés, illetve az idõ érzékelése terén. A fejlesztés során:
• Figyelembe kell venni, hogy kognitív zavarok esetén a figyelemmel is problémák

vannak, ennek egyik megnyilvánulása a magasabb ingerküszöb. A fejlettségi szintet
figyelembevevõ mennyiségû és minõségû ingert kell biztosítani. 

• Optimális arousal állapotban, kellõ érzelmi támogatottság mellett lesz motivált a
gyermek odafigyelni. Lényeges a személyeknek a saját testükbõl és a külvilágból
érkezõ ingerek iránti érzékenységét fejleszteni, fontos az odafordulás, az ingerek
megragadására irányuló képesség fejlesztése. 
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• A figyelem szelektivitásában is zavarok lehetnek, ilyenkor nem mûködnek
megfelelõen a „figyelmi szûrõk”: ki kell alakítani a lényeges ingereknek a
lényegtelenektõl való elkülönítése képességét.

• Az érzékletek, észleletek értelmezését elõ kell segíteni az aktuális fejlettségi
szintnek megfelelõen. 

• Hangsúlyt kell fektetni a különbözõ érzékelési területek összekapcsolódásának,
együttmûködésének elõsegítésére, fejlesztésére. 

A központi idegrendszer organikus károsodásainál különös gondot kell fordítani az
elemi érzékelés és észlelés fejlesztésére. Jól kidolgozott terápiák, módszerek és
eszközök állnak a fejlesztõ szakemberek rendelkezésére, ilyen pl. a bazális stimuláció,
vagy az Ayres terápia. Az érzékelés, észlelés fejlesztését szolgálja a Hugo Kükelhaus
által kigondolt és megtervezett élménypark vagy élménykert, amelyben az érzékelési
modalitások fejlesztésére kidolgozott játékokkal, eszközökkel és természetes
anyagokkal ismerkedhetnek meg a gyermekek.

2. Hugo Kükelhausról 
1900-ban született Németországban, Essenben egy aszta-
losmester fiaként. Érettségi után maga is asztalos-
mesterséget tanult, de ezen kívül szociológiát, filozófiát
és logikát is hallgatott az egyetemen. Több területen is
dolgozott, többek között testi fogyatékosok reha-
bilitácóját segítette.  

A II. világháború után háborús sérültként egy ipari
iskolában kezdett tanítani Münsterben. Grafikával,
szobrászattal, mozaikkép-készítéssel és üvegfestészettel
foglalkozott. Könyveket, tanulmányokat írt, sokan jártak
az elõadásait meghallgatni.

A ‘60-as évek elején Dortmundban egy iskola
számára 32 játékot készített, amelyeket bizonyos tanulási
helyzetekben használtak, és amelyeket Montreálban a
világkiállításon be is mutattak. 

1. kép: Hugo Kükelhaus
idõs korában

2. kép: Dolgozószoba a Kükelhaus-házban Soest-ben
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Elméletének alapja, hogy bár az embernek rendelkezésére állnak az élmények
megszerzéséhez szükséges érzékszervek, de azokat használni, finomítani kell. Különféle
tapasztalati területek, érzékelési objektumok és adottságok léteznek, amelyek
különbözõ, de egymással kombinálódó érzékelési területeknek felelnek meg. 

A következõkben külföldi tanulmányútjaim alapján néhány, a gyakorlatban
felhasználható eszközt ismertetek. Figyelmébe ajánlom az olvasónak a tanulmány végén
található, a témához kapcsolódó irodalmi javaslatokat, amelyek egy része az interneten
is elérhetõ.

3. Az élménykertrõl
Kükelhaus dolgozta ki a „Tapasztalókörnyezet az érzékelés fejlesztésére” (Erfahrungsfeld
zur Entfaltung der Sinne) elméletét, jellemzõit és gyakorlati megvalósítását. Ez tulajdon-
képpen egy „kiállítás”, amelyben valamennyi érzékszervünket kipróbálhatjuk. A tárgyak-
nak vonzónak kell lenniük, hogy a látogatók kipróbálják õket, kísérletezzenek velük.

Ilyen például az illatos növényekbõl épített labirintus (3. kép).
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/0/0c/EF_Labyrinth.jpg)

Néhány példa az eszközökre érzékelési modalitásonként:
• Hallás érzékelés: trombita, orgona, szélhárfa, cintányér, gong, harangjáték, kagyló; a

természetben: madárcsivitelés, vízcsobogás, darázsdöngicsélés.
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3. kép: Labirintus gyógynövényekbõl és más illatos illatos növényekbõl kiépítve  
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4. kép: Vízcsobogás a patakparton és szélhárfa a fák között (saját gyûjtés)

5. kép: A kõbe vájt lyukakban búgás hallatszik (saját gyûjtés)
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• Látás érzékelés: utókép, búgócsiga, pörgettyû, prizmák fény- és színjátékok szabad-
ban: virágok, feng-shui kert, lepkeház, vizijátékok, természetes képzõdmények
kövekbõl és sziklákból, tábortûz.

• Szaglás érzékelés: fûszerek, rózsakert, virágillatok.

6. kép: Vizuális utókép-játék(saját gyûjtés)

7. kép: Illatok (saját gyûjtés)
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• Tapintás: mezítlábas séta kövekbõl, homokból, gumiból, márványból vagy vízbõl
álló ösvényen.

8. kép: Víz folyik a homokozóba, egy kivájt fán keresztül csörgedezik. Remek a nedves
homokban „dagonyázni”. A képen látható óvodások „kintrõl”, a városból érkeztek,
nagyon élvezik a játékot, együtt játszanak a fogyatékos gyermekekkel. (saját gyûjtés)

9. kép: Érzékelés lábbal (saját gyûjtés) –  a talaj különbözõ érdességû dolgokból van kirakva.
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• Ízlelés: látogatás a gyümölcsösben gyümölcskóstolással, piknik tábortûznél.
• Mozgás: forgótárcsa, hármas – idõ-inga (speciálisan Kükelhaus fejlesztette ki),

egyensúlyozó és mászó eszközök a természetben, fák, gyökerek vagy kövek.

10. kép: Kerekeszékkel is használható hinta (saját gyûjtés)

11. kép: Billenõdeszkák (saját gyûjtés)
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• Kapcsolat, találkozás érzékelés: kommunikatív berendezések mint a hajóhinta,
visszhang-csõ,  találkozások állatokkal (pl. állatkerti simogató), állatok a mezõn.

4. Az élménykert lehetõségei
A kükelhausi „tapasztalókörnyezet” többféle elnevezéssel terjedt el. Hívják úgy, hogy
„Az érzékek világa”, „Élménykert”, „Élménypark”, „Érzékelõpark”, „Gyógykert”,
„Kükelhaus park” stb. Egyes részeit hívhatják Feng Shui kertnek, pillangókertnek stb.

Berendeznek ilyet fiatalok és idõsek gyógypedagógiai intézményeiben (vagy emel-
lett), iskolaudvarokon, vagy idõsek otthonaiban egyaránt. Használják fejlesztõ-terápiás
intézményekben, de botanikus kertekben is találhatunk ilyen helyeket.

Németországban léteznek mobil „tapasztalókörnyezetek”, amelyeket pl. intézmé-
nyek vagy cégek bérelhetnek ki. Ilyen található Nürnbergben.   

Nem véletlen, hogy ennek a figyelemfelkeltést célzó írásnak „Érzékelés, észlelés,
integráció” címet választottam. Nem csupán egy részfunkció terápiás eszközeivel talál-
kozunk az élményparkban, maga az élmény, a motiváció, a szabad választás személyi-
ségfejlesztõ hatásain túl az integráció, kommunikáció, egyáltalán: a társadalmi elfogadás
kiváló színtere lehet a mindenki számára nyitott élménypark.

Nehéz Kükelhaus elméletét szavakkal bemutatni, hiszen arról kell szólni, amit meg
kell tapasztalni. 

„A látogatók megtapasztalják, hogy lát a szem, szagol az orr, hall a fül, érez a bõr,
tapint az ujj, a láb, hogy fogunk a kezünkkel, hogy gondolkodik az agy, a tüdõ lélegzik,
a vér pulzál az ereinkben, a test reagál dolgokra. Saját természete törvényszerûségeinek
érzékelése képessé teszi az embert arra, hogy a külsõ környezetben ugyanazokat a
törvényszerûségeket észrevegye és megtapasztalja.” (Hugo Kükelhaus)
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12. kép: Együtt forognak és billegnek (saját gyûjtés)
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