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Mi ez?

Röviden úgy fogalmazhatnánk, hogy a hozzánk 

járó gyermekek egyik kedvenc foglalkozása. Sok 

szülő számol be arról, hogy alig várják a 

gyermekek, hogy újra jöhessenek.

http://napraforgohaz.hu/ayres.html

https://ovonok.hu/2017/08/az-ayres-terapia/

http://napraforgohaz.hu/ayres.html



Mi is tehát ez a módszer? 

Tudományos neve: szenzoros integrációs terápia. Közismertebb 

nevén: Ayres terápia.

Érzékszerveinken keresztül egyszerre több inger éri 

idegrendszerünket: vizuáis, auditív, taktilis ingerek, de ingereket 

veszünk fel a szaglás, ízlelés útján, s a különböző testérzetekből, 

melyek izmainkból, ízületeinkből származnak (proprioceptív

rendszer).

https://hellobaby.hu/erzekszervek-erzekeles-fejlesztese/

https://www.blikk.hu/eletmod/egeszseg/harom-uj-erzekszervet-talaltak-a-kutatok/wybqqjm

https://napidoktor.hu/tag/erzekszervek/
https://hu.pinterest.com/langokata/taktilis-%C3%A9rz%C3%A9kel%C3%A9s/



Ahhoz, hogy a  sok inger közül idegrendszerünk 

ki tudja választani a helyzethez illő megfelelő 

választ, jól működő idegpályáknak kell kiépülnie 

a két agyfélteke között. 

http://sungyogypedagogia.4gmk.hu/ayres.html

http://napraforgohaz.hu/iskolaelokeszito.html

https://jogyerek.wordpress.com/2011/05/01/ayres-terapia/

Ezen pályák kiépülését segíti a minél több 
mozgás, s ezek közül kiemelkedően az olyan 
mozgás, mely az egyensúlyozásra épül.



A foglalkozás jellemzői

Amit nagyanyáink ösztönösen tudtak és alkalmaztak, mint a 

bölcső, a ringatások, ölbéli játékok, azokat a 

mozgásformákat hozza vissza, kínálja a gyermekeknek ez a 

foglalkozás. Nagyon sok egyensúlyozó mozgásra épülő 

játékot, játékszert kínál a gyermeknek.

A foglalkozások tervezettek, de nagy teret 

engedünk a gyermeknek arra, hogy kedve 

szerint választhasson játékot, s annyi ideig,  

ameddig kedve tartja.

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Allatasszisztalt_foglalkozasV2/1
3_a_szenzoros_integrcis_terpia.html

http://www.szbe.eu/pszichologia/ayres-terapia

https://balazs-diak.hu/fejleszto-eszkozok-182/ayres-terapia-292



A gyermekek önbizalma erősödik, hiszen a 

bátortalanabb, ügyetlenebb gyermekek is sikerélményt 

élnek át, amikor megtapasztalják, hogy uralni tudják az 

eszközöket.

A veszélyérzettel nem bíró gyermekek pedig 

megtapasztalják határaikat, figyelmüket 

összpontosítására kényszerítik az eszközök, 

önkontrollt építenek ki. Az önbizalom valós 

teljesítmények alapján erősödik, s ez új eszköz, 

új mozgásforma kipróbálására serkenti őket.

https://sportszert.hu/Felnott_es_gyerekjatek/Keszsegfejle
szto_eszkozok/Mozgasfejleszto_gordeszka

https://www.aktivsport.hu/egyensulyozo-es-mozgasfejleszto-
szett-b-sportszer-ovodai-eszkozok-egyensulyozo-eszkozok-
italveneta-didattica-p745517/

https://www.bdamrnews.com/product_info.php?c=chicc
o%20els%C5%91%208h%C3%B3%20boy%20baba



A mozgáskordináció fejlődésén túl más agyi területek 

érését is elősegíti az eszközrendszer, ezért jó hatású a 

megkésett beszédfejlődésre, a grafomotoros éretlenségre, 

s legfőképpen a figyelemkoncentráció fejlődésére. 

De jó eredményekről számolnak be magatartászavarral 
küzdő gyermekek esetében is a mozgás feszültségoldó 
hatásának köszönhetően.

http://www.szechenyikastely.hu/iskolank/terapias-
foglalkozasok/282-szenzoros-integracios-terapiaayres

http://gyermekfejlesztoveszprem.hu/korai-fejlesztes/

https://www.szuloklapja.hu/betegsegek/3407/ha-figyelemzavaros-a-gyerek-
mik-a-tunetek-mit-tegyel-es-mit-kerulj-szulokent-ezt-mondja-a-
pszichologus.html

A hatékonyság szempontjából az ideális életkor 0-9 éves korig 

terjed, tekintettel az idegrendszeri érés sajátosságaira.



Mit tehet a szülő?

Szülőként hagyjuk gyermekeinket mozogni, hiszen ez alapvető sajátosságuk.

Minél kevesebbet üljenek a „kütyük” előtt.  Sajnos 
már egészen pici korban is egyre több időt töltenek 
ezzel.

A piciket ringassuk, lovagoltassuk, dobáljuk föl, 

mondókázzunk nekik. 

A nagyobbakat hagyjuk, hogy ugráljanak a pocsolyákban, 

járdaszegélyen, másszanak fára, minden érzékszervükkel 

tapasztalhassák meg a körülvevő világot.

https://kisbabanaplo.com/az-internet-es-gyerekek/

http://www.dszit.hu/szakemberek/mondokak.php

https://www.babaszoba.hu/articles/gyermekbetegsegek/ADHD_tunetei_es_kezelese_gyerekeknel?aid=20170420225121



Lássunk néhány otthon is végezhető hasznos egyensúlyozó 

játékot, melyeket a 

https://jatsszunk-egyutt.hu/egyensulyozz/ honlapról ajánlunk:

A legegyszerűbb játékok egyike, amikor egy bizonyos útvonalat 

építünk, kötelekből, deszkákból, magasított pályákat építünk. 

Végig mehetnek rajta oldalazva, guggolva, vagy hátrafelé is. Ha 

pedig átlépegetnek egyik tárgyról a másikra, megint más 

módon fejlesztik az egyensúlyérzéküket.

https://jatsszunk-egyutt.hu/egyensulyozz/


Vödrök helyett téglákat, fatuskókat is használhatunk, a  stabilitásra azonban 
ügyelni kell. Végigmehetnek rajta oldalazva, vagy hátrafelé is. 



Ha a gyermek törökülésben ül a plédre és megfog 
egy sálat vagy övet,  annál fogva húzhatjuk, 
miközben neki egyensúlyoznia kell. 

Régi jó játék az ugróiskola, 

A játszótereken, parkokban is kereshetjük az 
egyensúly-fejlesztő játékokat.

https://jatsszunk-egyutt.hu/ugroiskola-maskepp/


A manapság annyira népszerű trambulin is 
remek mozgáskoordináció fejlesztő játék.

Nagyon jó játék a gördeszka, amire szintén rá 
lehet hasalni, ülni és egy madzagnál fogva 
húzni, később pedig már egyedül gurulni rajta.



Ugyanilyen hasznos a görkori is – ebben az esetben, 
ha már biztonságosan gurulnak, lehet könnyebb 
pályákat is kialakítani, például PET palackok 
kerülgetésével, vagy bizonyos 
szakaszokon guggolva, aztán állva gurulni.



Ha nincsenek ilyen eszközeink, akkor ki lehet 
menni kirándulni az erdőbe, ahol engedjük a 
gyerekeket fára mászni, vagy éppen egy kidőlt 
fatörzsön végigsétálni.


