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ABSZTRAKT 

A zenepedagógiában már régóta ismert és alkalmazott Kovács-módszer komplexitása és eszközei által egészen széles körben 

ad lehetőséget a mozgásra, a mozgás örömének, jótékony hatásainak megtapasztalására. A Mozgásjavító Óvoda, Általános 

Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium volt a színtere annak a 4 hónapos 

vizsgálatnak, amely alátámasztotta azt a feltételezést, hogy az eredetileg zenészek problémáit orvosolni hivatott Kovács-módszer 

több eleme jól beépíthető a neuromuscularis betegségekkel élő tanulók mozgásnevelésébe. A neuromuscularis betegségekkel 

élő gyermekek számára a Kovács-féle léggömb az egyike azoknak az eszközöknek, amely jól hasznosítható. A léggömb 

esetükben a mozgásnevelés órák hasznos eszköze, mely többek között a labda helyettesítője lehet, így segítségével 

megtapasztalhatják, hogy ők is aktív tagjai tudnak lenni a csapatjátékoknak. 

Kulcsszavak: neuromuscularis betegség, Kovács-módszer, léggömb, mozgásnevelés  

  

 

1. Bevezetés 

A neuromuscularis betegségekről 

 

A neuromuscularis betegségek körébe olyan kórképek tartoznak, amelyek a motoros 

egység valamely részét érintik: a gerincvelő elülső szarvának motoros sejtjeit, a spinális 

gyököket, a perifériás idegeket, a neuromuscularis összeköttetéseket vagy az izomsejteket 

(Vekerdy, 2005). Az orvosi felosztás szerint a neuromuscularis betegségek három nagy 

csoportját, a neurogén (spinális) izombetegségeket, a neuromuscularis transzmisszióval 

járó kórképeket és az izomrendszer-betegségeket, gyűjtő néven myopathiákat 
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különböztetjük meg. A neuromuscularis betegségek kezelése team munkát igényel. A 

diagnózis megállapítása után fontos legalább félévente a mozgásállapot vizsgálata 

(izomerő, ízületi mozgásterjedelem, mozgásos aktivitás felmérése) a betegség fázisának 

és a kezelések, beavatkozások idejének, módjának megállapításához, amelyek 

elsősorban gyógyszeres kezelést, fizioterápiás kezeléseket, valamint a betegség 

előrehaladtával rendszeres tüdőgondozást és kardiológiai ellenőrzést jelentenek. A jövő 

terápiás lehetőségei között tartjuk számon a sejt- és génterápiát, valamint az 

immunterápiát (Molnár & Karpati, 2001). A tünetek alapján, a szomatopedagógiai 

felosztás szerint a neuromuscularis betegségeket a petyhüdt bénulást okozó kórformák 

közé soroljuk.  

A neuromucularis betegségekkel élő tanulók számára a fizikai feladatok elvégzése 

gyakran komoly problémát jelent. A korai fáradás, az izomgyengeség, a vitálkapacitás 

fokozatos csökkenése meghatározza a teljesítőképességet és az életminőséget. Mivel 

többségében progrediáló betegségekről van szó, nincs arra bizonyíték, hogy a fizikai 

aktivitás a neuromuscularis betegségek fejlődését hosszú távon befolyásolni, vagy 

lassítani tudná, azonban az aktuális mozgásképességhez, erőnléthez igazított fizikai 

aktivitás elengedhetetlen az ízületi mozgásterjedelem beszűkülésének és a deformitások 

megelőzésének érdekében, valamint a légzésfunkciók fenntartása szempontjából is. A 

fizikai aktivitás továbbá fontos lépésnek tekinthető az izolációból a szociális integráció és 

a felelősségvállalás felé (Gallo & Liguori, 2014). 

 

A mozgásnevelés szomatopedagógiai értelmezése 

A mozgásnevelés komplex pedagógiai és egészségügyi célú gyógypedagógiai 

rehabilitációs hatásrendszer, mely magába foglalja a károsodott tartási és mozgási 

funkciók, az akadályozott cselekvések, tevékenységek, a motoros képességek 

helyreállítását, korrekcióját, kompenzációját, a mozgásműveltség kialakítását, a 

sérülésspecifikus testnevelést és sportot, a mindennapos tevékenységekre nevelést és a 

kommunikáció motoros feltételeinek javítását. Mindemellett a fogyatékos tanulók 

nevelésében, oktatásában a mozgásnevelés külön tantárgyként a testnevelés helyett vagy 

mellett van jelen (Benczúr, 2000).  

A különböző neuromuscularis betegségek esetében a mozgásnevelés a betegségek 

okozta tünetek és következmények előrehaladásának lassításában tud segítséget nyújtani. 

A neuromuscularis betegségekkel élő tanulók számára az alábbi tevékenységek javasoltak 

a mozgásnevelés órák keretein belül (Benczúr, 2000): 

- Izomerőtől függő passzív, vezetett aktív, aktív, tehermentesített helyzetben 

végzett szelektív izomtorna egyéni differenciálás alapján: myoptahiáknál 

(például dystrophia musculorum progressiva, a továbbiakban DMP), neurogén 

betegségeknél (például spinális muscularis atrophia, a továbbiakban SMA) 

javasolt. 

- Hidroterápia keretein belül megvalósított mozgásnevelés: szubakvális torna 

(egyéni elbírálás alapján, állandó felügyelettel, fokozott segítségnyújtással) 

myoptahiáknál (például DMP), neurogén eredetű betegségeknél (például SMA) 

mindenképpen javasolt. 



- Keringésjavítás masszázzsal, légzőtornával: myopathiáknál (például DMP) 

neurogén eredetű betegségeknél (például SMA) mindenképpen javasolt. 

- Főleg a myopathiáknál az izom tartó funkcióinak gyengülése, az izomerő 

csökkenése, esetenkénti kiesése miatt veszélyben van az ízületek helyzete. Az 

ízületek fiziológiás pozíciójának megtartása, védelme és rögzítése érdekében 

fontos a gyógyászati segédeszközök használatának előkészítése, betanítása 

(például ortézisek, fűzők használata). 

- Parakoordináció kialakítása. 

- Mozgásállapottól függően az önkiszolgálási, önellátási feladatok megtanítása és 

a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei. 

- Kommunikáció fejlesztése (AAK). 

A nemzetközi ajánlások is a fentiekben említett feladatok fontosságát erősítik meg, és 

azt, hogy a neuromuscularis betegségekkel élő tanulók esetében mindig az arany 

középutat kell megtalálni, mozogjanak, de sose fáradjanak el túlságosan (Craig, 2000; 

Grange & Call, 2007). 

 

 

2. A Kovács módszer 

A módszer fő jellemzői 

„A Kovács-módszer a zenei munkaképesség-gondozás pedagógiája. Célja a résztvevők 

helytállásának segítése hivatásukban és magánéleti feladataikban. Az iskolai 

munkaképesség-gondozás célja a könnyebb, eredményesebb és egészségesebb tanulás-

tanítás elősegítése” (Pásztor, 2011a, p. 6.). A Kovács-módszer a zenében tehetséges 

fiatalok fizikai és idegrendszeri alkalmasságának kutatása nyomán született meg 1959-

ben. Kovács Géza és szerzőtársa, Pásztor Zsuzsa munkássága lehetőséget nyújtott a zenei 

foglalkozási ártalmak hátterének feltárására, és ezáltal új pedagógiai ág alakult ki: a zenei 

munkaképesség-gondozás. A Kovács-módszert elsősorban zenei oktatási intézmények-

ben alkalmazzák, manapság azonban egyre több helyen használják a fejlesztő-

pedagógiában, óvodákban és általános iskolákban is. A Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem után 2003-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem is bevezette a Kovács-

módszer oktatását zenetanári pedagógus szakvizsga képzésben, majd 2007-ben a Kovács-

módszer a fejlesztőpedagógusok szakirányú továbbképzésének része lett (Pásztor, 

2011a). Annak ellenére, hogy a Kovács-módszert évtizedek óra alkalmazzák a zene-

pedagógiában és más területeken is (a fejlesztőpedagógiában, óvodákban, iskolákban), 

illetve alkalmazása megjelent a gyógytornában (például szívműtétek utáni rehabilitáció-

ban gyerekeknél), oktatják a Zeneakadémián és az ELTE-n, a Kovács-módszerrel 

kapcsolatban tudományos igényű szisztematikus hatásvizsgálat nem történt eddig.  

A Kovács-módszer komplex életszemléletet, életmódprogramot, mozgásedzést foglal 

magában, elemei a következők: egészséges életmód (mozgás, légzéstréning, friss levegő, 

napfény, víz, pihenés, megfelelő táplálkozás), ésszerű munkamódszer (a munka helyes 

ütemezése), nevelési modell, elméleti háttér (anatómiai-élettani), és a mozgásprogram 

(Pásztor, 2007a). A Kovács-módszer három fő eszköze a léggömb, a labda és az ugrókötél, 



ezen kívül gyakorlataiban használja a bordásfalat, valamint székeket, padokat, súlyzókat, 

köteleket, tükröket, illetve eszköz nélküli gyakorlatokat is alkalmaz. Mi a léggömbbel való 

részt emeljük ki munkánkban. 

 

A Kovács- módszer fő feladatai 

1. Az emberi szervezet előkészítése a várható terhelésre, mely rövid vagy hosszú 

távú célokat egyaránt kitűzhet:  

- rövid távú cél lehet zenei fellépés, esetünkben iskolai számonkérés előtt 

a légzés és a keringés felfrissítése rövid mozgásprogrammal, mely jobb 

koncentrációt, erősebb motivációt eredményezhet, ezáltal javíthatja a 

teljesítményt 

- hosszú távú cél lehet a görcsös írás javítása lazító léggömbös 

gyakorlatokkal 

2. A szervezet védelme a foglalkozási ártalmak ellen: A hosszantartó szellemi 

tevékenységgel, tartós üléssel, stresszel járó mozgásszegény életmód 

ellensúlyozása.  

3. A munkaképesség helyreállítása: Például rehabilitáció során, lábadozás idején a 

munkaképesség-gondozás segítheti az egyén optimális teljesítőképességének 

visszaállítását (Pásztor, 2011a) 

 

A Kovács-módszer mozgáspedagógiája 

A Kovács-módszer az egész embert komplexen szemléli. A mozgásprogramot az 

egyén aktuális állapota alapján építi fel. A mozgásos feladatok elsősorban csoportosan, 

ritkábban egyénileg zajlanak. Edzésprogramja csoportban is egyénre szabottan valósul 

meg a következő elvek alapján: fokozatosság, változatosság, egyes izomcsoportok 

foglalkoztatása, ellentétes hatások alkalmazása (például a tempóban gyors-lassú), egyéni 

tempó és ritmus, egyénenként történő differenciálás, szünetek tartása, pillanatnyi állapot 

figyelembe vétele, pozitív pedagógiai attitűd. A Kovács-módszer háromféle mozgást 

különböztet meg:  

- frissítő mozgásnak nevezi azt a mozgást, melynek célja a szervezet kedvező 

munkaüzemének fenntartása a tanulás-tanítás folyamán 

- fejlesztő mozgásnak nevezi a szervezet számos területét, sok idegpályát, több 

agyi területet foglalkoztató mozgásokat 

- kondíciójavító mozgásnak nevezi az izomerősítést, az állóképesség megtartását, 

növelését célzó mozgásokat 

Ez a három terület egymással összefügg, mert ugyanaz a mozgás betöltheti mind a három 

funkciót egyszerre: sok esetben egy-egy gyakorlat, gyakorlatsor többféle képességet, 

funkciót fejleszt, és egy-egy részképesség fejlesztése több irányból történhet (Pásztor, 

2011a). 

Korábban a zenészek körében csak szelíd mozgásként emlegették a Kovács-módszert, 

hiszen a zenészek a kezük kímélése miatt korlátlanul nem vehetnek részt bizonyos 

mozgásformákban, sportágakban, például a labdasportokban. A léggömbbel végzett 

gyakorlatok a kéz finommozgásait észrevétlenül, játékosan segítik elő, melyek által az 



egész test átmozgatása is megtörténik a túlterhelés veszélyének elkerülésével. A 

finommozgások bevezetése a nagymozgásokkal kezdődik.  

A Kovács-módszer eszközei közül a tanulmányunk elsődleges eszközéül választott 

léggömbbel végzett gyakorlatok fő feladatai a zenészek körében: 

- a felső végtag, vagy akár az egész test átmozgatása 

- feszítés-lazítás megéreztetése 

- kézfunkció javítása: propriocepció segítése, motoros tanulás pl. ujjrendek 

gyakorlása  

- fújástechnika gyakorlása 

- motiváció, érdeklődés, figyelem felkeltése 

- relaxáció 

A Kovács-módszer mozgásprogramjának megkezdése előtt minden esetben történik 

egy komplex állapotfelmérés, mely alapján meg lehet határozni a célokat. 

Megkérdezés: név, életkor, foglalkozás, születés körülményei, öröklött hajlamok, alkat, 

egészségi állapot, fájdalom, pihenésre alkalmasság, ébredési állapot, emésztés, légzés, 

keringés, érzékszervek, kedélyállapot, munkamotiváció, teherbírás, életkörülmények, 

életmód, mozgásellátás, sport, hobbi, részletes napirend. 

Megtekintés, megfigyelés: szem, arcjáték, bőrszín, bőr állapota, haj minősége, testalkat, 

alaptartás, csontozat fejlettsége, izomtónus, izomfejlettség, a kéz állapota, az ízületek 

mozgékonysága, légzéstechnika, mozgásfejlettség, koordináció, a spontán mozgás 

karaktere, a manuális cselekvések jellemzői, a beszéd megfigyelése, a magatartás 

jellemzői. 

Adatfelvétel: Testmagasság, testsúly, bordai légzés mérése, rekeszlégzés, pulzusmérés 

nyugalomban, terhelés után (10 guggolás). 

Értékelés: Az értékelés fő szempontjai: az alkat és az állapot különbsége, a teljesítmény és 

a teljesítőképesség, a tehetség és a munkaképesség, a szorgalom és a munkaképesség. 

Javaslat: Az állapotkép alapján javaslatot tesz a tennivalókra (Pásztor, 2011a). 

 

A Kovács-módszer és a légzés 

A Kovács-módszer nagy hangsúlyt helyez a helyes légzéstechnika elsajátítására, 

használatára, és ügyel a folyamatos és szabad légzésre. A megfeszített figyelem sok 

esetben önkéntelen légzésvisszatartást eredményez, ami azt jelenti, hogy elfelejtünk 

lélegezni. Ebből kifolyólag a szervezetben működési zavar jöhet létre. Légzőgyakorlatokat 

bemelegítésként, gyakorlatok közben is alkalmaz. Gyakran elégtelen rekeszműködés 

tapasztalható. Ezért a feladatok közben ügyel a paradox (fordított) légzés elkerülésére, 

amikor a rekeszizom felboltosul a mellkasba, ezáltal a tüdőfelület nagy részét kikapcsolja 

a légzésből. A légzéstanulás helyes módja a Kovács-módszer szerint a következő: háton 

fekvésben (később ülésben, állásban is lehet) csukott szemmel, izmainkat ellazítva 

kezdjük el a mélylégzést (rekeszlégzést) elsajátítani. Kilégzéssel kezdjük a 

légzőgyakorlatot a has behúzásával. Ezt követi a mellkas leengedése a teljes kilégzésig, 

majd a belégzést visszatartás nélkül kezdjük a has kidomborításával, amit a mellkas 

tágításával folytatunk, miközben fontos figyelnünk arra, hogy a derék ne emelkedjen el a 

talajról (Pásztor, 2011a). 



Párhuzamok a Kovács-módszer és a mozgásnevelés elvei között  

A Kovács-módszer és a mozgásnevelés között számos hasonlóság fedezhető fel, 

melyek a következők:  

- az egyén életminőségének, mozgásállapotának megtartása  

- a kommunikáció, az együttműködés és a társadalmi beilleszkedés elősegítése 

- ADL
1
 funkciók elsajátítása célzott feladatok segítségével 

- az egyén életébe (iskolai órákba, délutáni csoportfoglalkozásokba, otthoni 

tanulásba) egész napot átívelő, rendszeres program beépítése 

- az egyén aktuális állapota alapján felépített mozgásprogram, gyakorlatok 

használata 

- az egyéni differenciálás előtérbe helyezése a csoportos foglalkozásokon is 

- a feladatok megtervezése a fokozatosság, a változatosság elvének alapján, 

szünetek tartásával, az ismétlésszám egyéni meghatározásával 

- a légzés fontossága 

- pozitív pedagógiai attitűd, dicséret  

- többféle eszköz, különböző testhelyzetek alkalmazása 

A Kovács-módszer fontos elve, hogy ne fárasszuk ki túlzott mértékben izmainkat, 

szervezetünket. Az így vezetett mozgásedzés nem elfáradást, hanem felfrissülést 

eredményez. A neuromuscularis betegségekkel élő gyermekek mozgásnevelésében ez az 

egyik legfontosabb alapszabály, amelyet a mozgásnevelőnek szem előtt kell tartania. 

 

 

3. A tanulmány bemutatása 

Cél 

A munka célja annak feltérképezése, hogy a különböző mozgásállapotú, 

neuromuscularis betegségekkel élő tanulók esetén a Kovács-módszer elemei közül a 

Kovács-féle léggömbbel végzett feladatok hogyan, milyen adaptációkkal építhetők be 

sikeresen a mozgásnevelés folyamatába. Mindemellett a munka célja volt a mozgás iránti 

érdeklődés, motiváció felkeltése.  Tehát a cél nem egy kutatás megvalósítása, hanem a 

gyakorlati útkeresés és annak eredményeinek bemutatása volt.  

A vizsgálat folyamán felmerülő további kérdések: 

- Milyen adaptációkkal alkalmazhatók a Kovács-módszer léggömbös feladatai a 

különböző mozgásállapotú csoportoknál? 

- Milyen nehézségek merülhetnek fel az adaptációk kidolgozásakor és a 

gyakorlatok végrehajtása közben?  

- Hogyan tudja helyettesíteni a léggömb a labdát egyéni és páros feladatokban, 

illetve a csapatjátékban? 

Módszer 

A vizsgálat során a Kovács-féle léggömbbel végrehajtott mozgásanyag adaptációját 

vezettük végig különböző életkorú és mozgásállapotú, neuromuscularis betegségekkel 
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élő gyerekek körében, csoportos, páros, illetve egyéni gyakorlatsorok alkalmazásával, 

játékok végrehajtásával.  

 

A résztvevők bemutatása 

A vizsgálatban részt vettek 7 és 18 év közötti, neuromuscularis betegségekkel élő fiúk 

és lányok, összesen 15 fő, 12 fiú, 3 lány. A résztvevőket mozgásállapotuk alapján 3 

csoportba osztottuk (lásd a csoportok kialakítása bekezdésnél). 

 

Helyszín, időtartam és gyakoriság 

A vizsgálat Budapesten a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium uszodájában és 

tornatermeiben zajlott. 2013-2014-ben, 4 hónapon keresztül, heti egyszer került sor a 

vizsgálat alkalmaira. 

 

A vizsgálat eszköze 

A vizsgálati eszköz a Kovács-módszer, ezen belül kiemelten a Kovács-féle léggömb 

volt, melynek jellemzője, hogy anyaga vastagabb, így kevésbé sérülékeny, és felfújva a 

mérete meghaladhatja a kereskedelmi forgalomban kapható normál léggömbök 

nagyságát. 

Eszközválasztás indoklása: A Kovács-féle léggömb könnyedsége révén kevés 

izommunkával mozgásba hozható. Használata nyugtató hatású lehet, továbbá motivációt 

jelenthet a mozgásra. Emellett párban és csoportban való használata elősegítheti a tanulók 

érzelmi, szociális fejlődését. 

 

A tanulmányban résztvevő csoportok jellemzése és az eredmények bemutatása 

A résztvevők mozgásállapotát a szomatopedagógiai funkcionális diagnosztika elvei 

alapján mértük fel. A tanulók általános állapotának a felmérése az alábbi szempontok 

szerint történt: izomerő vizsgálat, ízületi mozgásterjedelem, deformitások vizsgálata 

(például a gerinc állapota), testtartás vizsgálata, helyzet- és helyváltoztató mozgások 

kivitelezése, koordináció vizsgálata, ADL tevékenységek megfigyelése (öltözés, vetkőzés, 

segédeszköz-használat). Azoknál a tanulóknál, akiknél nem volt erre teljes mértékben 

lehetőség, az iskolai és egészségügyi dokumentációkra és a szakemberekkel való 

konzultációkra alapozva állapítottuk meg a gyermekek mozgásállapotát. 

Mindezek alapján a tanulók besorolása az alábbi három csoportba történt:  

1. Járóképes személyek (testszerte 3-5-ös izomerő): 4 fő (4 fiú). Életkor: 12-13 év. 

Betegség típusai: myopathia – ismeretlen eredetű izombetegség, SMA III. 

2. Korai nem járóképes szakaszban levő személyek (testszerte 2-4-es izomerő): 4 fő 

(1 lány, 3 fiú). Életkor: 10-11 év. Betegség típusai: Duchenne-típusú 

izomdystrophia, SMA III. 

3. Késői nem járóképes szakaszban lévő személyek (testszerte 1-3-as izomerő): 7 fő 

(3 lány, 4 fiú). Életkor: két lány: 7 év; 1 lány, 1 fiú: 9 év; 1 fiú: 10 év; 2 fiú: 18 év. 

Betegség típusai: Duchenne, Becker-típusú izomdystrophia, SMA III. 



2. kép: Pattogtatás két léggömbbel  

 

 

 
 

1. kép: Léggömbütögetés ujjakkal 

 

 

4. Tapasztalatok - módszertani ajánlások a mozgásállapot 

alapján kialakított csoportokra vonatkozóan 

Járóképes személyek csoportja 

1. A tanulók jellemzése és mozgásállapota 

- Jelenlegi mozgásállapot: enyhe fokú koordinációs- és egyensúlyproblémák. 

- A tanulók számára nehézséget jelentő mozdulatok/tevékenységek: földről 

való felkelés, guggolás. 

- Izomerő: felső végtag izomereje 4-es, 5-ös, alsó végtag izomereje 4-es, 3-as. 

- Segédeszköz használat: nincs. 

- Feladatok végrehajtása: állás, járás közben, segédeszköz és adaptáció nélkül. 

2. A mozgásnevelő feladatai 

- A léggömb tulajdonságainak megismertetése: apró mozdulatokkal is 

irányítható eszköz, izomerő szerepe csekély. 

- Léggömbbel való bánásmód megtanítása: megfelelő kar-, kéz-, ujjtartás, laza 

csukló, pontos kivitelezés bemutatása, egyenletes ritmus, tempó megtartása 

az ütéseknél, pattogtatásoknál. 

- A csoport mozgásállapotának megfelelő mozgásanyag kiválasztása. 

- Tanulók terhelhetősége: a feladatok kis szünetek tartásával (amíg a 

következő feladat(ok) ismertetése folyik) folyamatosan végrehajthatók. A 

feladatok között bárki pihenő testhelyzetet vehetett fel (például ülés), ha úgy 



érezte, hogy szüksége van rá, ez azonban ritkán fordult elő. A guggolásos, 

ugrást tartalmazó feladatokat általában szükséges volt elhagyni.   

- Adaptációk: nem volt szükség adaptációk kidolgozására, a feladatok apró 

módosításai elegendőek voltak. 

- A Kovács-módszer feladatainak beépíthetősége a mozgásnevelés órákba: a 

tornatermi foglalkozásokba beépíthetők az álló, járó és ülő léggömbös 

feladatok, akár a teljes órát kitölthetik. 

- Felmerülő nehézségek a feladatok kivitelezésében: pontos, lassú kivitelezés 

végrehajtása, a mozgásállapotból adódó koordinációs- és egyensúly-

problémák, figyelem fenntartása. 

- Az adaptációk kidolgozása során szerzett tapasztalatok: Ennél a csoportnál 

komoly adaptációk kidolgozására nem volt szükség, a fő feladatunk az volt, 

hogy a Kovács- módszer sok feladata közül kiválasszuk azokat a léggömbbel 

végzett gyakorlatokat, melyek leginkább átmozgatják az ízületeket, az egész 

testet, és valóban hatékonyak és megfelelőek lehetnek a neuromuscularis 

betegséggel élő tanulók számára. Volt néhány alsó végtagot igénybe vevő 

feladat, ami nehézséget jelentett (például a guggolás, ugrálás, egy lábon 

állás), ezeket módosítottuk az órákon. A feladatok kiválasztásánál 

figyelembe vettük azt is, hogy az adott feladat élvezetes, izgalmas legyen, 

ami felkelti a tanulók érdeklődését, motivációját.  

3. A csoporttal kapcsolatos megfigyelések, tapasztalatok, ajánlások 

A csoport számára a léggömb nem a labda helyettesítője, hanem egy új eszköz, mely 

más tulajdonságokkal rendelkezik, ezáltal új készségek fejlődését segíti elő. 

 

 

 3. kép: Séta közbeni léggömbpattogtatás 4. kép: Léggömbfeldobás és elkapás 



Korai nem járóképes szakaszban levő személyek 

1. A tanulók jellemzése és mozgásállapota 

- Jelenlegi mozgásállapot: izomgyengeségből adódó koordinációs és 

egyensúlyproblémák (kerekesszékben ülésegyensúlyuk megfelelő), kisfokú 

ízületi mozgásterjedelem-beszűkülés, testtartás rendellenessége és/vagy 

gerincdeformitás, lábdeformitások, enyhe túlsúly. 

- Izomerő: egyénenként és testtájanként változó, átlagban a felső végtag 

izomereje 3-as, a kéz izomereje 4-es, az alsó végtag és a törzs izomereje 2-es.  

- Segédeszköz használat a feladatok végrehajtása során: standard és elektro-

mos kerekesszék, hulahoppkarika a célba gurításhoz, célba dobáshoz. 

- Feladatok végrehajtása: kerekesszékben ülve, fekvő testhelyzetekben 

különböző adaptációk bevonásával. A mozgásnevelő pontosan a kézre, fejre 

dobja a léggömböt, a tanuló visszaüti. 

2. A mozgásnevelő feladatai 

- Az előző csoportnál leírtakon túl: megfelelő testhelyzet kiválasztása az egyes 

feladatokhoz. 

- Léggömbös feladatok helyének, szerepének megtervezése a mozgásnevelés 

órán belül. 

- Helyes ülési pozíció beállítása: hát megtámasztása párnával, szivaccsal. 

- Óra összeállítása: ízületek átmozgatása játékos formában, léggömbös 

feladatokkal (fej-nyak átmozgatása fejelésekkel, felső végtag átmozgatása 

páros, illetve egyéni kar-, kéz- és ujjgyakorlatokkal). 

- Tanulók terhelhetősége: A léggömbös feladatok kivitelezése kitartást kíván a 

tanulóktól, ezért igénylik a feladatok közötti hosszabb szünetek, pihenők 

beiktatását. Egy adott testrésszel, végtaggal korlátozott ideig tudnak passzolni, 

ütni. A kifáradás elkerülésére jobb-bal kéz váltogatása a feladatokban, 

fejelések, mellkassal ütések, légzőgyakorlatok közbeiktatása fontos. 

- Adaptációk: Az álló és a járás közben végrehajtott feladatok nem kivitelez-

hetőek. Különböző testhelyzetek alkalmazása szükséges: feladatok végre-

hajtása kerekesszékben, matracon ülve, fekvő testhelyzetekben; páros és 

körgyakorlatok kerekesszékben ülve különböző szabályokkal, variációkkal; 

fallal, bordásfallal szemben végzett gyakorlatok, melyek előnye, hogy róluk 

visszapattan a léggömb, kevésbé száll el messzire. 

- A Kovács-módszer feladatainak beépíthetősége a mozgásnevelés órákba: a 

tornatermi foglalkozásokba beépíthetők a léggömbös feladatok, kitölthetik 

akár a teljes órát, de ajánlott az óra elején az ízületek passzív, vagy vezetett 

aktív átmozgatása. Mindenképpen fel kell készülni a feladatok óra közbeni 

módosítására is. A léggömb a labda helyett alkalmazható a dobások, fejelések, 

ütések elsajátításánál, és a különböző páros és körjátékokban. Az általunk 

kísért csoportokon belül a korai nem járóképes szakaszban lévő személyek 

esetén tartalmazott az iskolai mozgásnevelés uszodai foglalkozásokat. Így 

esetükben a léggömb alkalmazását ebben a helyzetben is lehetőségünk nyílt 

kipróbálni. A feladatok ebben az esetben megegyeztek a szárazföldön végzett 

gyakorlatokkal, az alsó végtag feladatainak kivételével. 



- Felmerülő nehézségek a feladatok kivitelezésében: a léggömb tulajdonsá-

gaiból adódóan elszáll, leesik, ami lassíthatja a játékot, megnehezíti a 

mozgásnevelő munkáját. 

– Az adaptációk kidolgozása során szerzett tapasztalatok: Ennél a csoportnál kipróbáltuk 

néhány feladatnál, hogy a tanulók ping-pong ütő, illetve tollasütő segítségével passzolják 

egymásnak a léggömböt. Azt tapasztaltuk, hogy volt, akinek könnyebb volt így ütni, annak 

ellenére, hogy az ütő egy plusz súlyt jelent a karnak, amit tartani kell. Így sokszor a messzebb 

szálló léggömböt is el tudták érni karemelés nélkül, csak egy apró csuklómozdulattal irányítva 

az ütőt passzolták egymásnak a léggömböt. Volt olyan, akinek viszont jobban ment 

a léggömb passzolása ütő nélkül.  Azt mondhatjuk, hogy ez az adaptációs 

lehetőség inkább nehezíti a mozgást, mint könnyebbé teszi. A fallal szemben 

végzett gyakorlatoknál akkor volt a leghatékonyabb a játék, amikor 3-4 

tanuló félkörben helyezkedett el, szemben a fallal, (matracon ülve vagy 

kekeresszékben) így egészen ritkán szállt el messzire a léggömb. Először 

párban próbáltuk ki, két tanuló esetében ez gyakran megakasztotta a 

feladatok végzését. A páros gyakorlatok során ügyelni kellett arra a párok 

kialakításánál, hogy mozgásállapotukat, izomerejüket tekintve hasonló 

gyerekek legyenek a párok tagjai. 
 

5. kép Páros gyakorlat kerekesszékben 



3. A csoporttal kapcsolatos megfigyelések, tapasztatok, ajánlások      

Ebben a csoportban a Kovács-féle léggömb alkalmazható a labda helyett egyéni, páros 

és csapatfeladatokban egyaránt. Színesebbé, érdekesebbé teszi az órákat. Az egyéni 

terhelhetőséget figyelembe véve, a megfelelő adaptációkkal összeállított feladatok 

sikerélményt nyújtanak a tanulóknak. 

Késői nem járóképes szakaszban lévő személyek 

1. A tanulók jellemzése és mozgásállapota 

- Jelenlegi mozgásállapot: jellemzően több ízületet érintő, nagymértékű ízületi 

mozgásterjedelem-beszűkülés, a testtartás rendellenessége, gerincdeformitá-

sok, nagymértékű túlsúly vagy kóros soványság, bizonytalan izom-

gyengeségből adódó ülésegyensúly miatt a medence, illetve a hát 

megtámasztása szükséges lehet. 

- Izomerő: a felső végtag izomereje 2-es, az alsó végtag és a törzs izomereje 1-

es, 2-es, a kéz izomereje lehet 3-as. 

- Segédeszköz használat a feladatok végrehajtása során: elektromos 

kerekesszék, madzag, bordásfal, hulahoppkarika. 

- Feladatok végrehajtása: elsősorban fekvő testhelyzetekben, illetve 

kerekesszékben vagy szivacson ülve, esetenként törökülésben, nyújtott 

ülésben háttámasztással. 

2. A mozgásnevelő feladatai 

- Megfelelő testhelyzet kiválasztása az adott feladatokhoz. 

- Helyes ülési pozíció beállítása: hát megtámasztása párnával, szivaccsal. 

- Léggömbös feladatok helyének, szerepének megtervezése a mozgásnevelés 

órán belül. 

- A gyakorlatok számának és a gyakorlás idejének eldöntése, a tanulók egyéni 

állapotának megfelelően. 

- Léggömbös gyakorlatok aktív résztvevője, a mozgások kivitelezésének 

segítője. 

- Tanulók terhelhetősége: Két vagy három feladatnál többet nem célszerű 

egymás után adni a kifáradás elkerülése miatt, azokat többször egymás után 

érdemes gyakoroltatni, az óra végén, vagy másik órán újra elővenni. A 

feladatok között szünetek beiktatása szükséges. 

- Adaptációk: A Kovács-féle léggömb használható, madzaggal a bordásfalhoz, 

rúdhoz erősítve. Előnye, hogy nem tud elrepülni, magassága beállítható a 

feladat jellegétől és a felső végtag izomerejétől függően a fej, kar, kéz, ujjak 

magasságában. A bordásfalnál általában vagy a homlok, vagy a váll 

magasságába kell a léggömböt tenni. Ezzel a technikával páros gyakorlatok 

is végrehajthatók. Használható a hulahoppkarika, mint eszköz, cél, ahova 

bele kell ütni, fejelni a léggömböt. A fallal szemben végzett kéz-, kar- és 

ujjgyakorlatok előnye, hogy a falról visszapattan a léggömb, ezáltal segíti a 

mozgásnevelő munkáját, kevésbé száll el messzire. A mozgásnevelő által 



passzolt léggömb visszaütése, beleütése a karikába légzőgyakorlatokkal, 

fújásos feladatokkal kombinálva szintén beépíthetők az órákba.  

- A Kovács-módszer feladatainak beépíthetősége a mozgásnevelés órákba: A 

léggömbös feladatok kiegészítésként, óra eleji bemelegítésként, illetve 

levezetésként (a 45 perces órából 15-20 percet töltöttek ki összesen) 

alkalmazhatók a passzív kimozgatás, átmozgatás mellett.  Szükség lehet a 

feladatok óra közbeni módosítására. Érdemes egy-egy feladatot (fejelés, 

passzolás, kéz- és ujjgyakorlatok) sokszor, többféle testhelyzetben, 

közbeiktatott pihenőkkel, más feladatokkal, légzőgyakorlatokkal 

kombinálva is gyakoroltatni. 

- Felmerülő nehézségek a feladatok kivitelezésében: Az izomerő jelentősen 

befolyásolja a léggömb használatát és a mozgások kivitelezését. A felső 

végtag 1-es, 2-es izomerejéből adódóan a mozgások elindítása, a léggömb 

megérintése, a célzó mozgások pontos kivitelezése nehézséget okozhat, a 

páros gyakorlatok nehezebben kivitelezhetők. A legkönnyebb a 

mozgásnevelő által passzolt léggömb, illetve a madzagra erősített léggömb 

ütése, passzolása, fejelése. A gyakorlatok nehézségi fokát az izomerő 

határozza meg. Náluk egyszerűbb, könnyebb, kevésbé összetett gyakorlatok 

megtanítása javasolt, a bonyolultabb, összetettebb gyakorlatok kerülendőek.  

Az izomerő a gyakorlatok számát is befolyásolja, kevesebb gyakorlat és 

kisebb ismétlésszámmal hajtható végre.  

- Az adaptációk kidolgozása során szerzett tapasztalatok: Az első lépés 

minden esetben a megfelelő testhelyzet kiválasztása volt, ami sok időt vett 

igénybe, mivel az ülő testhelyzetek közül többet ki kellett próbálni, támasztás 

nélkül, illetve szivacs- vagy párnatámasztással, mire kiderült, hogy kinek 

melyik a legjobb testhelyzet. Bizonyos feladatok ülő, míg mások fekvő 

testhelyzetet igényelnek inkább. Ezért a feladatok összeállításánál ügyeltünk 

arra, hogy minél kevesebbet kelljen mozgatni a gyerekeket. A madzaggal 

bordásfalhoz vagy rúdhoz erősített léggömb magasságát a feladat jellegéhez, 

a tanulók állapotához igazodva kellett beállítani. A Kovács-féle léggömb 

adottságaiból adódóan egészen nagyra fújható, azonban a léggömb 

nagyságát is a feladat jellege és a tanulók egyéni adottságai határozták meg, 

melynek jelentősége volt a feladat végrehajtásának sikerességében és a 

kitűzött cél elérésében.  

3. A csoporttal kapcsolatos megfigyelések, tapasztatok, ajánlások 

A csoport számára a léggömb motiváló eszköz a mozgásra, érdekesebbé teszi az 

órákat. Segítségével a tanulók megtapasztalhatják a mozgásállapotukhoz viszonyított 

legnagyobb fokú önállóságukat. Ennél a csoportnál különösen oda kell figyelni az egyes 

tanulók teherbíró képességére, izomerejére, a szünetek közbeiktatására, a gyakorlatok 

összeállítására. Fontos szem előtt tartani, hogy a tanulók ne fáradjanak ki túlságosan. 



6. kép: Ujjgyakorlatok kerekesszékben 

 

Adaptált csapatjátékok a Kovács-féle léggömbbel 

 

A csapatjátékokat tekintve a neuromuscularis betegségekkel élő tanulóknál fontos 

figyelembe venni a csökkent fizikai képességeket. A számukra felkínált csapatjátékok az 

alábbi összetevők/elemek bizonyos fokú változtatásával megfelelően adaptálhatók: 

felszerelés (méret, súly, textúra, szín), környezet (pályaméret, határvonalak, távolságok), 

idő (időtartam, tempó, pihenők), feladat (egyszerűbbek, más testhelyzetek alkalmazása), 

szabályok (rugalmasabb szabályok), jelzések (például egyszerű, rövid információk) 

(Altavilla, 2014).  

A Kovács-módszer tartalmaz néhány, léggömbbel végzett csapatjátékot. Úgy 

gondoljuk, hogy a léggömb a labda helyettesítőjeként segítheti a neuromuscularis 

betegségekkel élő tanulók részvételét az adaptált csapatjátékokban. 

 

A Kovács-féle léggömbbel játszott csapatjáték 

A sportjátékoknak nemzetközileg elfogadott szabályrendszerük van (Bíró, 2015). A 

sportjátékok sajátossága azonban az, hogy a célok elérését a szabályok által 

meghatározott korlátok teszik nehézzé, érdekessé (Strebenz, 2006). Bradtmueller (2008) 

szerint a röplabda az egyik legkönnyebben alakítható sportjáték mozgáskorlátozott 



személyek számára. A nemzetközi gyakorlatban „Az ülőröplabdázás a röplabdából 

kifejlődött sportjáték, így a játék alapötlete megegyezik: két 6-6 főből álló csapat egy 

nyitással játékba hozott labdát úgy próbál az ellenfél térfelére juttatni, hogy az a talajt 

érintse, illetve hogy az ellenfél ne legyen képes ezt a háló fölött visszajátszani” (Kälbli, 

2008, p. 96). Annak érdekében, hogy mozgáskorlátozott embertársaink számára is 

élvezetes legyen a fizikai aktivitás ezen formája, bizonyos szabálymódosításokat vezettek 

be, melyek kisebb-nagyobb mértékben a röplabdázás jellegét, technikai és taktikai 

repertoárját is megváltoztatták (Kälbli, 2008).  

A neuromuscularis betegségekkel élő tanulók számára azonban az ülőröplabda 

szabályainak technikai és taktikai megoldásainak egy része is nehézséget jelent, ezért 

vizsgálatunk során további változtatásokat próbáltunk ki. A betegség progressziójával 

ugyanis a játék kivitelezhetetlenné válik az izomerő csökkenéséből és a labda súlyából 

adódóan. A léggömbbel játszott csapatjáték számukra is lehetőséget teremt a játék 

örömének megtapasztalására. Két csapatban játszottak a tanulók, két térfélen, hálóval 

elválasztva, mely lehetett röplabdaháló, vagy zsinór. A háló magasságát tekintve 

alacsonyabb volt, nem volt meghatározott standard magassága (mozgásállapottól 

függően). A játékpálya mérete létszámfüggő volt: 10x6/8x6m. Ebben a játékban nem volt 

fontos szerepe a támadóvonalnak. A játék eszközéül választott hagyományos vagy 

Kovács-féle léggömb tetszőleges nagyságúra fújható, jóval nagyobbra is, mint egy 

röplabda, műanyag, egyszínű, de sok szín közül lehet választani. Bármely testrésszel 

megérinthető volt a léggömb, meg lehetett fogni, el lehetett dobni, a csapat többször 

érinthette a léggömböt, egy játékos maximum 4 alkalommal érhetett hozzá.  A pályán lévő 

játékosok száma a standard 6 játékos helyett az iskola órabeosztásától függött, 4-6 játékos 

volt egy csapatban. A pályán elhelyezkedő játékosok testhelyzetét tekintve, szivacsokon 

ülve a talajon vagy kerekesszékben (esetleg gurulózsámolyon) játszottak. Bárhonnan 

történhetett a nyitás, egy segítő által tartott léggömbbel is történhetett, felugrásos nyitás 

nem volt.  Ütésfajták korlátozott lehetősége miatt egyedi ütésfajták (például fejjel) is 

megengedettek voltak. A gurulás, vetődés, érintés lábbal megengedett volt, azonban csak 

a járóképes tanulók között volt kivitelezhető, náluk is meglehetősen korlátozottan.  

Általános szabály volt, hogy ha a léggömb leesik valamelyik térfélen, az ellenfél pontot 

kap, majd szervál és indulhat az újabb játék. 

 

 

A Kovács-féle léggömb alkalmazásának tapasztalatai a 

mozgásnevelési órákon. A vizsgálat eredményeinek összegzése, 

ajánlások 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Kovács-féle léggömb mint eszköz beépíthető a 

neuromuscularis betegségekkel élő tanulók mozgásnevelés óráiba. Mindhárom csoport 

esetében a léggömbös gyakorlatok változatosabbá, élvezetesebbé teszik az órákat, és 

motivációt nyújtanak a tanulóknak a mozgáshoz. Az első csoportnál a Kovács-módszer 

álló, járó feladatai is alkalmazhatók egyénileg vagy párban adaptációk nélkül, kisebb 



módosításokkal. A feladatok az egész órát kitölthetik. A léggömbös gyakorlatok a 

második és a harmadik csoportnál különböző adaptációkkal alkalmazhatók. A második 

csoportnál a feladatok kerekesszékben, matracon ülve, bordásfallal szemben végezhetők 

el, jól beépíthetők a mozgásnevelés órákba, akár az egész órát is kitölthetik. Az 

adaptációk kidolgozása során sor került ping-pong és tollasütő használatának 

kipróbálására is. A harmadik csoportnál a léggömb madzagra helyezése, illetve falhoz 

való ütése, mint kipróbált adaptációk és a különböző kéz-és ujjgyakorlatok, fejelések jól 

alkalmazhatók a neuromuscularis betegségek előrehaladott fázisaiban is. Az adaptációk 

kidolgozása során elsődleges feladat volt a megfelelő testhelyzet kiválasztása, ezenkívül 

a madzagra helyezett léggömb magasságának megtalálása és a léggömb nagysága.  

A léggömb egy olyan eszköz, melynek segítségével a tanulók magas fokú önállóságot 

tapasztalhatnak meg kis izomerő esetén is. Sok esetben a léggömb könnyedségéből 

adódóan pótolni tudja a labdát az egyéni feladatokban és a csapatjátékokban egyaránt. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az ülőröplabda adaptált változata, a léggömbbel 

végzett csapatjáték jól kivitelezhető a Kovács-féle léggömb által, mely lehetőséget teremt 

arra, hogy a neuromuscularis betegségekkel élő tanulók is aktív részesei lehessenek egy 

adaptált testnevelési játéknak. Az első és a második csoportnál egyaránt alkalmazható, 

nagy jelentősége a második csoportnál van, hiszen az ő izomerejük már nem teszi 

lehetővé, hogy az ülőröplabdát kipróbálják. A léggömbös gyakorlatok (ütések, fejelések, 

fújások) a hidroterápiába is beépíthetők a második csoport óráiba.  

Kitekintés: Úgy gondoljuk, hogy a Kovács-módszer egyes elemei, beleértve a labdával 

végzett gyakorlatokat is, alkalmazhatók más típusú mozgáskorlátozott személyeknél. 

Reméljük, hogy minél több szakembernek és tanulónak lesz lehetősége a Kovács-

módszer gyakorlatait és adaptációit megismerni, kipróbálni és használni. Annak ellenére, 

hogy a Kovács-módszert évtizedek óra alkalmazzák a zenepedagógiában és újabban 

egyre több területen (fejlesztőpedagógiában, gyógytornában, óvodákban, iskolákban)  

használják, a Kovács-módszerrel kapcsolatban tudományosan elfogadható kutatás nem 

történt eddig, azonban számos felmérés törekszik alátámasztani a módszer kedvező 

hatásait.  
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