
  

 

Vízi fejlesztő program 

Módszertani segédlet  

TÁMOP 6.1.5 

Szent-Györgyi Albert:"Milyen embert is 

akarunk formálni? A válasz egyszerű: 

egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, 

értelmes, tettrekész, szép célokért hevülő és 

áldozó embereket, akik meg tudják érteni és 

élni a szépet és nagyot minden téren, akik az 

életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik 

megértik a dolgok összefüggéseit, akik 

átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, 

amely csak a kölcsönösségen, 

méltányosságon, és jóakaraton épülhet." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Farkas Edit, Wernerné Eszter Rita 
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I.  Bevezetés 

 

Új módszerek kidolgozása és bevezetése a felzárkózást elősegítő programokba, képzők képzése 

programok óvodai, iskolai, munkahelyi közösségek és szociális szakemberek részére. Az egyedi 

módszertan kidolgozása, valamint a felmérések és az eredmények összehasonlítása. 

Jelen módszertani útmutató egy segédlet a Társadalmi Megújulás Operatív Program céljaival szoros 

összhangban indult Területi emberi fejlesztési komplex program (TÁMOP -6.1.5-14-2015-0004 kódszámú 

pályázat) keretén belül az SZTE szakemberei által vállalt továbbképzési modul gyakorlati anyagának 

megalkotásához. 

Ezen módszertani segédlet a Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 

által a pályázat kereteiben vállalt és megvalósított vízi fejlesztő programból nyert eredmények 

összegzésével, feldolgozásával, analizálásával került kidolgozásra. 

A vízi fejlesztő program főcélja volt, hogy az eltérő szociális, többnyire hátrányos helyzetű résztvevők 

megszokják, megkedveljék a vizet, mint egy újfajta mozgásos közeget, kialakuljon a vízben való 

biztonságos mozgásuk, illetve felismerjék és megtanulják a vizes közegben rejlő, úszáson kívüli preventív, 

egészségmegőrző mozgásos lehetőségeket, annak érdekében, hogy a későbbiekben is igényeljék 

rendszeres, életvitelszerű gyakorlását, valamint az aktív életminőséget javító kikapcsolódást.  

Megvalósítva ezzel a pályázat egyes részcéljait: az egészséges életmód igényére való nevelést, az egyén 

egészsége iránti felelősségének, valamint az öngondoskodás meghosszabbítását segítő képességének 

kialakítását. 

 

 Az vízi fejlesztő program a Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő****, illetve a Makói Hagymatikum 

Gyógyfürdő tanuszodai tanmedencéjében valósult meg. 

A programra összesen 405 gyermek érkezett Csongrád megye 7 járásából, az alábbi településekről: 

 

 Pusztamérges 

 Forráskút 

 Öttömös 
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 Bordány 
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 Zákányszék 
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 Rúzsa 

 Mórahalom 

 Röszke 

 Apátfalva 

 Magyarcsanád 

 Székkutas 

 Földdeák 

 Maroslele 

 Mártély 

 Hódmezővásárhely 
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A fejlesztés fő célcsoportja a kisiskolás korcsoporttól a fiatal felnőttek korosztályáig (6 év – 18 év) terjedt. 

A résztvevő gyerekek 15 fős csoportokban, 5 napos kurzuson vettek részt.  

A fejlesztést a pályázatban kiírt személyi feltételeknek megfelelően, 1 fő úszásoktató szakember, illetve 1 

fő vízben való mozgás oktatásában jártas gyógytornász, végezte. 

A vízi órák a korcsoportok fiziológiás igényeihez igazítva indifferens 34 C- 36 C hőmérsékletű, 110 - 120 

cm-es mélységű vízben zajlottak. 

A gyermekek a program ideje alatt 3 órát töltöttek a helyszínen. Ez az idő tartalmazta: előkészülést a 

vízben való mozgásra (45perc), vízi fejlesztést (60 perc), játékot a vízben (az aznapi anyag gyakorlás, 

ismétlése (45 perc), valamint felkészülés az utazásra (30 perc). 

 

A nevelés elsődleges eszköze a játékos feladatok voltak, ugyanis a 

gyerekek életkori sajátosságaikból adódóan főként azon szórakoztató 

tevékenységre tudnak figyelni és visszaemlékezni, ami őket 

érzelmileg megragadja, így a végrehajtott játékos cselekvés 

révén egyre több és mélyebb értelmű tapasztalatra tettek 

szert.  
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II. Módszertanunk célkitűzése. 

Kitűzött célunk, az általunk készített, minden résztevőről a fejlesztés ideje alatt naponta vezetett 

mentornaplók összegzésével, analizálásával kiértékelésével, táblázatokkal, diagramokkal szemléltetni a 

vízben való szabad mozgások fejlődését, illetve létrehozni egy a gyakorlati eredményeken alapuló 

tematika mintát, segítséget nyújtva ezzel az SZTE szakembereinek az általuk vállalt továbbképzési modul 

eredményes gyakorlati anyagának kidolgozásához. 

III. Továbbképzési modul. 

A képzési modul, akkreditáció után beépül a gyógypedagógus és gyógytornász képzés főiskolai 

tematikájába. Így minden gyógypedagógus és gyógytornász hallgatónak lehetősége nyílik majd az új 

módszerek elsajátítására a főiskolai képzés során. A modul célja azon szakemberek tudásbázisának 

növelése, akik fogyatékkal élő, speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésével foglalkoznak. Ezen 

gyermekek fejlesztésével napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a vízben való fejlesztés. 

IV. Mentornapló. 

A programban résztvevő gyermekek fejlődési eredményeiknek illetve az alkalmazott tematika 

eredményességének szemléltetésére a program kezdetekor létrehoztuk a mentornaplót (felmérőlap). A 

fejlesztést végző szakemberek az 5 napos fejlesztés minden napján kitöltötték ezen naplót. 

A pályázat kereteiben zajlott fejlesztésen részt vett 405 fő gyermekből, a jelen módszertan 

kidolgozásának alapját képező felmérést valamint a szemléltető statisztikát 324 gyermek vonatkozásában 

végeztük és készítettük. A programban felmért 405 főből  a módszertan kidolgozásával kapcsolatos 

előzetes tájékoztatást követően 324 fő járult hozzá, hogy a fejlődést rögzítő adatokat ezen módszertan 

vonatkozásában felhasználjuk. 

A felmérőlap célkitűzéseit a víz, mint ismeretlen közeg, fizika tulajdonságai, és az emberi szervezetre 

gyakorolt hatásai alapján határoztuk meg. 

A víz fizikai hatásai: felhajtóerő, hidrosztatikai nyomás, közegellenállás. 

 Felhajtóerő: 

A vízbe merült testrészek annyit veszítenek a súlyukból, amennyi az általuk kiszorított, 

térfogatuknak megfelelő, víz súlya. A nyakig érő vízben egy 70kg tömegű ember csak kb.7,9 kg-ot 

nyom. A víz felhajtóereje következtében beállt súlycsökkenés tehermentesíti a mozgatórendszert. 

Tehermentesített állapotban valósulhat meg az átmozgatás, erősítés, képességek fejlesztése. 

 

 

 

 Hidrosztatikai nyomás: 

A vízbe merült testre a víz nyomása nehezedik. Minél 

mélyebben van egy test a víz felszíne alatt ez a nyomás 

annál nagyobb. A hidrosztatikai nyomás az emberi 

test összenyomható képleteire hat. Elsősorban a 

testüregekre a vér-és nyirokerekre hat. A hasüregi 
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nyomás nő, melynek következtében a rekeszizom fölfelé mozdul, így a mellűri nyomás még 

jobban fokozódik, ezáltal a belégzés nehezedik, fokozott izommunka a légző izmok erősödéséhez 

vezet. A kilégzés a hidrosztatikai nyomás hatására könnyebbé válik.  
 

 

 

 Közegellenállás: 

Az az erő, melyet a folyadék egy - teljesen belemerülő a folyadékhoz viszonyítva állandó 

sebességgel- mozgó testre a mozgással ellentétes irányban kifejt. Három összetevője van: a 

torlónyomás (ellenható erő), az örvényellenállás (fékező hatás) és a súrlódási ellenállás. 

A vízbe merülő test válaszreakciói: lebegés, szemhéjzáró reflex, megváltozott légzési reflex. 

 Lebegés 

 Szemhéjzáró reflex 

 Megváltozott légzési reflex 

 

Használt eszközök:  

 

A felmérés illetve a fejlesztés során használt eszközöket könnyítő illetve nehezítő tényezőként is 

felhasználtuk, illetve segítséget nyújtottak a víztől való félelem leküzdésében a feladatok végrehajtása 

közben. 

 vízi nudlik        

 súlypont emelő  
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 vízbe merülő karikák, labdák 

 

 
 Hullahopp karika 

 
 

 úszó tábla  
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Mentor napló - TÁMOP-6.1.5-14-2015-0004 – Egy lépés az egészségünkért – Csongrád megye komplex 
egészségfejlesztési programja 
Vízisport fejlesztés Mórahalom - Szt. Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő 

Név Célkitűzés Gyakorlati kivitelezés 
Értékelés:  
1-5. nap 

(1)(2)(3)(4) 

Egyéb 
megjegyzés 

Dátum / 
oktatók 
aláírása 

 Légzőritmus 
kialakítása 
szárazföldön 

Karemeléssel összekötött 
légzésritmus kialakítása 

       

Négyütemű hasi légzés      

Vízérzés megszokása 

Víz csapkodása kézzel, v. 
lábbal 

      

Víz feldobása levegőbe      

„Arcmosás” a Vízben      

Vízben való szabad 
mozgás 

Járás a vízben magas 
térdhúzással 

      

Futás a vízben      

Eszközök összegyűjtése      

Víz alatti tartózkodás 
Korlátfogással guggolás a 
vízbe 

      

Légzés a vízben 

Orron-szájon 
buborékfújás a víz alatt 

      

Víz alatti grimasz      

Víz alatti párbeszéd      

Felhajtóerő 
érzékeltetése/lebegé
s 

Vízi gombóc       

Vízi csillag háton/hason 
     

Vízbe ugrás 
Vízbe ugrás       

Karikába ugrás      

Siklás Siklás hason/ háton       

Vízben való mozgás 
ügyességi játékokkal 
(koordinációs, 
egyensúly és 
állóképesség 
fejlesztés) 

Fogócska nudlin ülve       

Szörfözés a deszkán: 
Törökülésben,  
Térdeléssel 
Állva 

     

„Eszkimóbukfenc”      

Kincskeresés (Víz alatti 
eszközök keresése) 

     

Labdaadogatás lábak 
között 

     

„Kakasviadal”      

(1)Nem teljesítette,  (2) oktaói segítséggel telj.,  (3)Eszköz segítségével telj.,  (4)Önállóan telj. 
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A mentornaplóban meghatározott céljaink a fejlesztő gyakorlati tematika irányát voltak hivatottak 

meghatározni. 

 

Célkitűzések: 

 - Légző ritmus kialakítása szárazföldön: 

Hétköznapi életünk során a légzés reflexszerűen, nem akaratlagosan valósul meg (légzési reflex). A 

vízben a víz fizikai hatásai miatt ez nem így történik, ezért ezt tanulni kell. A vízben való mozgás során a 

légvétel tudatos kivitelezése érdekében ajánlott a mindennapi közegben (szárazföld) a gyerekeket 

rávezetni a ritmusos légzésre. 

Gyakorlati kivitelezés: 

- Karemeléssel összekötött légzésritmus kialakítása: Páros karokat fül mellé emelve orron keresztül 

mély levegőt beszívni, karok leengedésével szájon keresztül kipréselni. 
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- Négyütemű hasi légzés

Gyerekek válszélességű terpeszben állnak, két kezüket a hasukra teszik. 1-re orron keresztül mély levegőt 

szívnak be kéz alá, 2-3ig bent tartják, 4re pedig szájon keresztül kifújják a levegőt.

 

Karemeléssel összekötött légzésritmus 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 0 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 24 1

3 (eszköz segítségével telj.) 72 14

4 (önállóan telj.) 228 309324 324

324 324
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 -A vízérzés megszokása: 

A vízben való biztonságos mozgás első lépéseként a vizet, mint új közeget kell megszerettetnünk a 

gyermekkel, el kell érnünk, hogy a vízben ugyanolyan otthonosan mozogjanak, s ugyanolyan jól érezzék 

magukat, mint a szárazföldön. Ne féljenek a víztől. 

Gyakorlati kivitelezés: 

 A feladatok lényege, hogy a gyermek arcához érjen a víz. A feladatot nem kell a teljes csoporttal 

csináltatni, csak azokkal a gyerekekkel, akik valami miatt nem fektetik az arcukat a vízbe. 

- Víz csapkodása kézzel/lábbal: A medence szélére ültetjük a gyereket, a kezével támaszkodjon meg 

maga mögött. Mi a gyerekkel szemben helyezkedjünk el. A gyerek a lábával rúgja a vizet, közben kössük 

ki, hogy nyitott szemmel, ránk nézzen. 

 

Négyütemű hasilégzés 1. nap 5. nap

1( nem teljesítette) 0 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 16 0

3 (eszköz segítségével telj.) 61 18

4 (önállóan telj.) 247 306

324 324
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Víz csapkodása kézzel v, lábbal 1. nap 5. nap 

1 (nem teljesítette) 0 0 

2 (oktatói segítséggel telj.) 18 0 

3 (eszköz segítségével telj.) 59 8 

4 (önállóan telj.) 247 316 

   

 
324 324 

 

 

 

- Víz feldobása levegőbe: A medence szélére ültetjük a gyereket, a kézébe vizet merítve dobja fel maga 

fölé. Kössük ki, hogy nézzen a feldobott víz után. 
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- Arcmosás a vízben: A medence szélére ültetjük a 

gyereket, a kezébe vizet merítve mossa meg az arcát. 

Kössük ki, hogy bő vízzel hajtsa végre a feladatot. 

Vízfeldobása levegőben 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 0 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 13 0

3 (eszköz segítségével telj.) 68 6

4 (önállóan telj.) 243 318

324 324
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Amennyiben nem tudja bő vízzel megmosni az arcát, mi is megmoshatjuk neki, de ebben az esetben 

előre szólni kell neki, hogy ne érje váratlanul. 

l. 

 

 

 

 

 

Arcmosás a vízben 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 0 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 15 0

3 (eszköz segítségével telj.) 68 3

4 (önállóan telj.) 241 321

324 324
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 - Vízben való szabad mozgás: 

Célja hogy a gyermek szervezete alkalmazkodni tudjon az eddig számára ismeretlen közeg 

törvényszerűségeihez, amik eddig számára ismeretlenek voltak a szárazföldi mozgások során. Bátran 

mozogjon és tökéletesen tájékozódjon a vízben, miközben koordinációs és kondicionális képességei is 

fejlődnek. 

 Gyakorlati kivitelezés: 

- Járás a vízben magas térdhúzással:  

A feladatokat nem kell különállóan végeztetni. A bemelegítésbe beépíthető. Játékok közben 

megfigyelhető. 

Ha gyermek nem engedi el a medence oldalát, vagy az oldalkorlátot, akkor érdemes célzottan olyan 

feladatokat adni, ami arra irányul, hogy szabadon, kapaszkodás nélkül közlekedjen a medencében 

(természetesen csak abban az esetben, ha leér a lába).  
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 - Futás a vízben: A feladatokat nem kell különállóan végeztetni. A bemelegítésbe beépíthető. Játékok 

közben megfigyelhető. ld.: Járás a vízben magas térdhúzással. 

 

 

Járás a vízben magastérdhúzással 1. nap 5. nap

1 (nem teljesítette) 0 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 10 0

3 (eszköz segítségével telj.) 77 10

4 (önállóan telj.) 237 314

324 324
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- Eszközök összegyűjtése: A medencében szétszórt eszközöket (labdák, úszólapok, bóják, merülő 

tárgyak) kell a gyerekeknek összeszedni. Ki lehet kötni a közlekedés módját és hogy egy fordulóban 

mennyi tárgyat hozhatnak vissza. Lehet egyénileg, vagy csapatosan, verseny vagy nem verseny 

formában játszani. 

 

 

 

Futás a vízben 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 0 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 19 0

3 (eszköz segítségével telj.) 102 13

4 (önállóan telj.) 203 311

324 324
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 - Víz alatti tartózkodás: 

A vízzel való ismerkedés során a gyermekeknél fontos a szemhéjzáró reflex feloldása, annak 

megtanulása, hogy a nyitott szemet a víz alatt sem éri semmi károsodás, hogy a szemre ható nagyobb 

nyomás is csak először kellemetlen és szokatlan. Ahogy a szárazföldi mozgások során úgy a vízben is 

természetessé kell válnia a szem nyitva tartásának a biztonságos szabad mozgás érdekében. 

 

Gyakorlati kivitelezés: 

- Korlátfogással guggolás a vízben: A gyerekek megkapaszkodnak a medence oldalába, vagy az 

oldalkorlátba. Adott jelre egyszerre alámerülnek a vízbe. Az a gyerek nyer, aki utoljára emelkedik ki a 

vízből. (Ha a győztes nem vesz részt a következő körben, akkor mindig új győztese lesz a játéknak.) 

Eszközök összegyűjtése 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 0 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 8 0

3 (eszköz segítségével telj.) 70 1

4 (önállóan telj.) 246 323

324 324
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 Légzés a vízben:  

A szárazföldön kialakított légzésritmus tudatosítása az új 

ismeretlen közegben. Törekedjünk a nyitott szemmel való 

végrehajtásra.  

Korlátfogással guggolás a vízben 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 7 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 13 0

3 (eszköz segítségével telj.) 68 6

4 (önállóan telj.) 236 318

324 324
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Gyakorlati kivitelezés: 

- Orron-szájon buborékfújás a víz alatt: A feladatot nem kell a teljes csoporttal csináltatni, csak azokkal 

a gyerekekkel, akik valami miatt nem fektetik az arcukat a vízbe. A medencében vállszélességű 

terpeszállás és korlátfogás (ha nincs, akkor a medence oldala is jó) mellett fektesse az arcát a vízbe és 

erősen fújja ki a levegőt. Kössük ki, hogy csak az orrán fújja ki!(Ha elsőre nem végzi el a feladatot, akkor 

mély levegővétel után, ki és belégzés nélkül egy pillanatra fektesse bele az arcát a vízbe. Ezt ismételje 

meg többször.) 

Orron-szájon át történő levegő kifújatást csak akkor végeztessünk, ha már megy csak az orrán keresztüli 

levegő kifújás. 

 

 

 

Orron- szájon buborékfújás a víz alatt 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 1 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 22 0

3 (eszköz segítségével telj.) 80 6

4 (önállóan telj.) 221 318

324 324
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- Víz alatti grimasz: A gyerekek párokat alkotnak. A párok a víz alá merülve igyekeznek egymásnak 

vicces arcokat mutatni. 

 

 

- Víz alatti párbeszéd: A gyerekek párokat alkotnak. Adott jelre a páros egyik tagja 

alá merül a vízbe, vagy bele fekteti az arcát. Ekkor a másik tag mutat neki 

egy számot, amikor kiemelkedik ezt a számot meg kell mondania. Ez 

játszható színes eszközökkel, ekkor az eszköz formáját és/vagy 

színét kell megnevezni.  

 

Vízalatti grimasz 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 8 2

2 (oktatói segítséggel telj.) 18 0

3 (eszköz segítségével telj.) 69 2

4 (önállóan telj.) 229 320

324 324
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 Felhajtó erő érzékeltetése/lebegés: 

A víz fizikai tulajdonságának köszönhetően a test veszít 

súlyából, az adott testtömeg 1/10-ére csökken. A vízben 

Vízalatti párbeszéd 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 8 2

2 (oktatói segítséggel telj.) 16 0

3 (eszköz segítségével telj.) 60 1

4 (önállóan telj.) 240 321

324 324
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kivitelezett mozgások könnyedebbek légiesebbek, nehezebben koordinálhatók, tehát a gyerekeknek meg 

kell tanulniuk észlelni és tudatosan irányítani testük vízben való elmozdulását az új közegben való 

biztonságos, sikerélményt nyújtó mozgás érdekében. 

Gyakorlati kivitelezés:  

- Vízi gombóc: A gyerekeknek meghatározott mozdulatra (pl. a 3. szökkenésre) vagy adott jelre (pl. taps) 

a térdüket felhúzzák a hasuk alá, a kezükkel átkulcsolják a lábukat és hagyják magukat a vízbe merülni. 

 

 

 

Vízi gombóc 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 13 2

2 (oktatói segítséggel telj.) 20 5

3 (eszköz segítségével telj.) 75 3

4 (önállóan telj.) 216 314

324 324
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- Vízi csillag hason/háton: A feladatban a gyerekeknek fel kell feküdniük a víz tetejére. A könnyebb 

egyensúlyozás érdekében a végtagjaikat nyissák ki. Amíg ezt önállóan elvégezni nem képes a gyermek, 

az oktató tartsa a tarkóját és javítsa tartásban a hibákat. Ha önállóan képesek kivitelezni a gyerekek, 

csoportosan végeztethető a feladat. 
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 Vízbe ugrás 

Az eddig kialakított képességek megszilárdítása az új közegbe való hirtelen beérkezéskor. 

Gyakorlati kivitelezés: 

- Vízbe ugrás/karikába ugrás: A medence partjáról, adott jelre, meghatározott módon a vízbe kell 

ugraniuk a gyerekeknek. A karika tárgyiasítja a gyerekek esetleges félelmét, ezáltal könnyebben 

legyőzhetik. Szükség szerint variálható a feladat: 

 Több karikán kell átugrani 

 Az első karikán átugorva, a második karikán (függőlege helyzetben vízbe merítve) átlépve, 

átbújva, siklással áthaladva 

 merülés mélységét meghatározva (vállig merülve, vagy a fej alámerülésével…) 

 Az ugrózóna elhagyását meghatározva (a karika alatt átbújva, vagy krallózó lábtempóval…) 

 egyéb ügyességi vagy verseny játékkal kombinálva (ugrással rajtol) 

Vízi csillag háton, hason 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 6 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 33 2

3 (eszköz segítségével telj.) 85 7

4 (önállóan telj.) 200 315

324 324
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Vízbe ugrás 1. nap 5. nap
1 ( nem teljesítette) 5 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 19 0

3 (eszköz segítségével telj.) 78 7

4 (önállóan telj.) 222 317

324 324

Karikába ugrás 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 5 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 20 0

3 (eszköz segítségével telj.) 72 12

4 (önállóan telj.) 227 312

324 324
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 Siklás: 

Az úszástudás megléte és kialakításának igénye nélkül, a biztos vízben való elmozdulásra való rávezetés. 

Gyakorlati kivitelezés:  

- Siklás hason/háton: A tanulók háttal álnak a medence falához nyakig süllyedve a vízben. Egyik 

térdüket felhúzzák, talpukat a medencefalra helyezik, karok vállszélességben nyújtva tenyerek lefelé 

fordítva. Az oktató kellő távolságban fogja a tanuló kezét. Utasításra a gyerek levegőt vesz, fejét 

belehajtja a vízbe, két kar a fülekhez simul. Az eddig támaszkodó lábát is a falra helyezve, mindkét 

lábával ellöki magát a faltól. Siklás befejezésekor, kezek elengedésével rávezetni az önálló felállásra. 
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 Vízben való mozgás ügyességi játékokkal: 

A nevelés eszközeként választott játékokat, a kialakított képességek (szemhéjzáró reflex, légzési reflex, a 

víz biztos szabad mozgás) felhasználásával csoportos formában végrehajtani. Ezáltal az egymással való 

együttműködésben, az új közegben jelentkező képességi korlátok leküzdésével, a versenyszellem 

növelésével valósul meg a mozgáskoordináció, egyensúly, fizikai állóképesség, térbeli tájékozódó 

képesség, gyerekek ritmikai képességének fejlesztése. A feltételezett sikeres végrehajtással növelni a 

gyerekekben kialakuló pozitív élményeket, ezáltal megalapozva a vízben való szabad mozgás rendszeres 

gyakorlásának igényét. 

Gyakorlati kivitelezés: 

- Fogócska nudlin ülve („lovas” fogó): A kezükkel végig fogják az eszközt! Az eszközt rövid ideig 

vegyük igénybe ilyen módon, mert kidörzsölheti a gyerekek bőrét. 

Lehet: 

 Fogójáték (Egy vagy több fogóval) 

 Verseny játék (pl. Lóverseny: Adott szakaszt kell megtenniük páros, csapatos vagy sorverseny 

formában.) 

 

 

 

 

Siklás hason, háton 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 5 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 43 3

3 (eszköz segítségével telj.) 91 18

4 (önállóan telj.) 185 303

324 324
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Fogócska nudlin ülve 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 1 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 16 1

3 (eszköz segítségével telj.) 83 9

4 (önállóan telj.) 224 314

324 324



 

~ 28 ~ 
 

- Szörfözés deszkán: A gyerekeknek meg kell próbálniuk ráállni, ráülni, ráhasalni, rátérdelni, stb. az 

úszólapra. Különböző mozdulat is megjelölhetünk (pl.: párokban az egyik tag rá áll a deszkára megfogja a 

másik kezét, aki igyekszik úgy előre húzni a társát a vízben, hogy ne essen le a deszkáról). 

 

 

 

 

Szörfözés a deszkán 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 0 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 34 10

3 (eszköz segítségével telj.) 92 14

4 (önállóan telj.) 198 300

324 324
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-„Eszkimóbukfenc”: Hason fekvéssel a deszkán, fordulás a test hosszanti tengelye körül. 

 

 

 

 

Eszkimóbukfenc 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 27 23

2 (oktatói segítséggel telj.) 43 20

3 (eszköz segítségével telj.) 83 11

4 (önállóan telj.) 171 270

324 324
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- Kincskeresés: A medence alján elhelyezett merülő tárgyakat kell felhozni, vagy azokból egy előre 

meghatározott alakzatot kirakni. A medence lépcsőfokaira elhelyezett tárgyak fokozatosan segítenek 

abban, hogy a gyerekek lemerüljenek a víz alá. 

 

 

 

 

Kincskeresés 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 8 0

2 (oktatói segítséggel telj.) 42 11

3 (eszköz segítségével telj.) 70 4

4 (önállóan telj.) 204 309

324 324
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- Labdaadogatás lábak között: Verseny játék. Két csapatot alkotunk. A csapattagok felállnak egy sorba, 

egymás háta mögé, vállszélességű terpeszben. A labdát egymás lába közt kell előre vagy hátra adogatni. 

 

 

 

 

Labdaadogatás lábak között 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 13 3

2 (oktatói segítséggel telj.) 11 5

3 (eszköz segítségével telj.) 47 6

4 (önállóan telj.) 253 310

324 324
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- „Kakasviadal”: A gyerekek párokat alkotnak. A párok egyik tagja felül a másik nyakába. Az a csapat 

győz, amelyik hamarabb ki tudja billenteni a másik csapatot az egyensúlyából (eldől a csapat, vagy a felül 

lévő játékos leesik). 

 

 

 

 

 

"Kakasviadal" 1. nap 5. nap

1 ( nem teljesítette) 24 20

2 (oktatói segítséggel telj.) 23 2

3 (eszköz segítségével telj.) 46 5

4 (önállóan telj.) 231 297

324 324
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V. Összegzés, konklúzió 

A felmért 324 gyermek önálló teljesítési mutatójának (4) százalékos kiértékelésével, jól látható hogy 

minden célkitűzést megvalósító gyakorlatcsoport esetében az első naphoz viszonyítva az utolsó napon a 

gyermekek szinte 100%-a tudta teljesíteni önállóan a gyakorlatokat. A vízi fejlesztő program ezen 

eredmények alapján pozitív mérleggel zárult. 

 

 

 

 

 

1. Légző ritmus kialakítása szárazföldön 

2. Vízérzés megszokása 

3. Vízben való szabad mozgás 

4. Víz alatti tartózkodás 

5. Légzés a vízben 

6. Felhajtóerő érzékeltetése/lebegés 

7. Vízbe ugrás 

8. Siklás 

9. Vízben való mozgás ügyességi játékokkal (Koordináció, egyensúly, állóképesség fejlesztés) 
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VI. Tematika 

A résztvevő gyermekek képességeinek felmérését követően létrehoztunk kétfajta 5 napos (10 órás) 

fejlesztő tematikát, a program céljainak (lásd: bevezetés, 4. bekezdés) megvalósítása érdekében. 

A fejlesztés egyik csoportját alkották azok a gyermekek, akiknél a vízbiztonság illetve a vízben való 

szabad mozgások hiányoztak (továbbiakban „A” csoport). 

A másik tematikai csoportot, pedig akiknél a vízben való magabiztosság már megvolt (továbbiakban „B” 

csoport). 

„A” csoport: 

Cél: víz, mint ismeretlen közeg, megszerettetése, félelem nélküli mozgás a vízben, sikerélmények. 

Tematika: 

 

 

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap

V
íz

é
rz

é
s
 

m
e
g
s
z
o
k
á
s
a

Arc 

belefektetése a 

vízbe. Levegő 

orron keresztüli 

kifújása. Séta, 

futás a vízben 

önállóan.

Szem kinyitása 

a víz alatt. 

Lemerülés az orr 

befogása nélkül.

Víz alatt töltött 

idő növelése.
- -

M
e
rü

lé
s

A fej teljes víz 

alámerítése.

Lemerülés a 

medence 

mélységének a 

feléig. (kb. 60 

cm)

Lemerülés a 

medence 

mélységének a 

2/3-ig. (kb. 80 

cm)

Lemerülés a 

medence aljáig. 

(kb. 120 cm)

Bunkfencek, az 

orr befogása 

nélkül.

L
e
b
e
g
é
s Lebegés a vízre 

felfeküdve, 

hason.

Lebegés a vízre 

felfeküdve, 

háton.

Lebegés a vízbe 

merülve.

Testhelyzet 

változtatások a 

test hosszúsági 

tengelye 

mentén.

Lebegés háton 

fekve, közben 

mozgásokkal.

S
ik

lá
s

Hason siklás 

segítséggel

Hason siklás 

úszólappal

Hason siklás 

önállóan. Háton 

siklás 

segítséggel.

Háton siklás 

úszólappal

Háton siklás 

önállóan

Ö
s
s
z
e
te

tt
, 

já
té

k
o
s
 

fe
la

d
a
to

k

Játékok járással, 

futással a 

vízben.

Játékok 

siklással 

(úszólappal).

Versenyek 

siklással. 

Játékok 

alámerüléssel.

Versenyek 

alámerüléssel. 

Víz alatti kereső 

játékok.

Versenyek 

akadály pályán, 

alámerüléssel, 

fordulásokkal.
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1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap

Víz fröcsköklése, 

feldobása, arc 

vízbe fektetése.

- - - -

Buborék fújás 

(orron keresztül)

Hány ujjamat 

mutatom?

Ki bírja tovább a 

víz alatt?
Víz alatti grimasz -

Tárgygyűjtés Láncfogó
Mókuskáim ki a 

házból!
Karikás fogó -

Vízbe ugrás 

partról, a fej nem 

merül alá.

Vízbe ugrás 

partról, a fej 

alámerül.

Vízbe ugrás 

partról, majd 

átbújás a karikán.

Vízbe ugrás a 

partról, majd 

átsiklás a 

karikán.

Vízbe ugrás 

partról, guggoló 

állásból.

Szökdelés, 

alámerüléssel
Libikóka játék

Delfin ugrás 

karikába

"Kincskeresés", 

"víz alatti 

rajzolás".

Előre bukfenc

Egyensúlyozás 

vízi nudlival

Egyensúlyozás 

úszólappal

Teljes fordulat a 

test hosszanti 

tengelye mentén.

Lebegés háton, 

labda dobás egyik 

kézből a 

másikba, v. 

társnak.

Vízi csillag hason Vízi csillag háton - -

S
ik

lá
s

Hason siklás 

segítséggel

Hason siklás 

úszólappal v. 

bójával. 

(elrugaszkodás a 

faltól)

Hason siklás 

önállóan. Háton 

siklás 

segítséggel.

Háton siklás 

úszólappal v. 

bójával

Háton siklás 

önállóan

Kidobós játék, 

alámerüléssel

Víz alatti 

labdaadogatás
Őrfogó

Kincskereső fogó-

, verseny-, vagy 

akadály pályás 

játék formában.

Víz alatti szlalom, 

akadály és/vagy 

ügyességi pálya.

Cápa fogó, v. 

"Lovas" fogó

Sor verseny: 

úszólappal 

egyensúlyozva, 

siklás úszólappal.

Vizi akadály 

pálya

Ügyességi 

versenyek

"Kakasviadal" v. 

"lovas csata"

Szökdelés, 3.-ra 

térd felhúzása 

hashoz, majd 

lesüllyedés. ("Vizi 

gombóc")

Példa feladatok a nehézségi szintnek megfelelően
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A táblázatban szereplő, eddig még nem ismertetett (célkitűzések gyakorlatanyaga) feladatok 

leírása: 

"Hány ujjamat mutatom?" 

A gyerekek párokat alkotnak. Adott jelre a páros egyik tagja alá merül a vízbe, vagy bele fekteti az 

arcát. Ekkor a másik tag mutat neki egy számot, amikor kiemelkedik ezt a számot meg kell mondania. 

Ez játszható színes eszközökkel, ekkor az eszköz formáját és/vagy színét kell megnevezni. 

"Ki bírja tovább a víz alatt." 

A gyerekek megkapaszkodnak a medence oldalába, vagy az oldalkorlátba. Adott jelre egyszerre 

alámerülnek a vízbe. Az a gyerek nyer, aki utoljára emelkedik ki a vízből. (Ha a győztes nem vesz 

részt a következő körben, akkor mindig új győztese lesz a játéknak.) 

"Láncfogó" 

Egy vagy több fogóval játszható. Ha a fogó elkap valakit, az megfogja a fogó kezét. Minden a 

továbbiakban elkapott gyerek, az előtte utolsóként elfogott gyerek kezét fogja meg és így alkotnak egy 

láncot. Kiköthető továbbá, hogy a lánc tagjai elkaphatnak-e szabadon lévő játékosokat, vagy csak 

akadályozhatják őket a menekülésben. 

"Mókuskáim ki a házból!" 

A játékosok egy kört alkotnak, mindenki előtt egy karika lebeg a vízen. Középen egy játékos áll karika 

nélkül. Amikor elkiáltja magát, hogy "Mókuskáim ki a házból!", mindenkinek át kell mennie egy másik 

karikába. Az a játékos áll középre következőnek, akinek nem jutott karika. 

Kiköthető: 

 Közvetlen a játékosok mellett lévő karikákba nem lehet átbújni. 

 A közlekedés módját (sétálva, futva, úszva) 

"Karikás fogó" 

Egy vagy több fogóval játszható. A gyerekek létszámától függően egy vagy több karikát helyezünk a 

vízre. A karikát mindig egy játékos tartja, a karikán kívül állva, őt nem kaphatja el a fogó. Ha egy 

szabadon lévő játékos beúszik a karikába, akkor az menekül tovább, aki addig a karikát tartotta. A 

karikába bebújt játékos tartja tovább a karikát a többi játékos számára. Az elkapott játékosok 

elhagyják a játékteret. A játékosok létszámának csökkenésével egy-két karikát kivehetünk a játékból. 

Az győz, akit utoljára kapnak el. 

"Libikóka játék" 

A gyerekek párokat alkotnak. Szembe fordulva megfogják egymás kezét. 

A páros egyik tagja lemerül a víz alá. Amikor kiemelkedik a vízből, vele 

egy időben a páros másik tagja merül alá és így tovább. 
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"Kidobós játék" 

Két csapatot alkotunk és a rendelkezésre álló teret két térfélre osztjuk fel. Az a csapat győz, amelyik 

hamarabb kiejti az ellenfél játékosait. 

Szabályok: 

 Egy vagy két labda játszik 

 A víz alá le lehet bukni a labda elől 

 A labdát el lehet kapni (de ha elejti, akkor az kieséssel jár) 

 Aki kiesik, elhagyja a játékteret 

Keséssel jár: 

 Ha valakit eltalál a labda (a vízen pattanásból is). 

 Ha valaki elhagyja a játékteret vagy átmegy az ellenfél térfelére. 

 Ha valaki kidobja a labdát a játéktérről. 

"Örfogó" 

Két csapatot alkotunk. A csapat tagok egymás háta mögött felsorakozva megfogják az előttük álló 

csapattársuk vállát, amelyet nem engedhetnek el. 

A sorban az elsők az őrök: 

Az Őröket nem lehet megfogni. A feladatuk, hogy a fogót megakadályozzák abban, hogy elkapja a 

csapattársaikat. A fogót nem foghatják le. 

A fogó víz alatt is közlekedhet. A játékosokat a kézfejükön kívül bárhol megfoghatja. A fogó 

ugyanabból a csapatból két játékost közvetlen egymás után nem foghat meg. Az elfogott játékosok 

elhagyják a játékteret. 

A csapatok mozoghatnak a vízben. 

"Akadálypálya" 

A gyerekek képességeihez, eszközökhöz, helyszínhez igazodva kell kialakítani a pályát. 

Alkalmazhatóak ugrások, merülések, siklások, bukfencek, úszásnemek. Merülő és lebegő eszközök. 

Pl.:  A) 

a. Karikába talpas ugrással rajt a partról.  

b. Hason siklás a második karikán keresztül. (A karika 

függőlegesen a vízbe merítve annyira, hogy a víz 

éppen ellepje.) 
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c. Előre bukfenc a második és a harmadik karika között. 

d. Delfinugrás a harmadik karikába. (A karika vízszintesen lebeg a víz felszínén.) 

e. Siklással áthaladás a negyedik karikán, közben fordulás a test hosszanti tengelye mentén. 

B) 

A rendelkezésre álló területen különböző magasságban, távolságban és szélességben elhelyezünk 

merülő karikákat. Az utolsó karikák után a medence aljára merülő tárgyakat helyezünk el. A 

gyerekeknek meghatározott módon kell végig haladniuk pályán és felhozni egy tárgyat a medence 

aljáról. 

Variációs lehetőségek: 

 Kössük ki a mozgásformát (sétálva, gyorsúszó lábtempóval, mellúszást alkalmazva stb.…) 

 Csak egy levegővétellel vagy minden második karika után lehet levegőt venni. 

Ügyességi versenyek: 

A gyerekek képességeihez, eszközökhöz, helyszínhez igazodva kell kialakítani. 

Pl.: 

A)  Két csapatot alkotunk. A csapatokon belül a gyerekek párokba állnak. A párok kapnak egy-egy 

deszkát és egy-egy labdát. A pároknak végig úgy kell haladniuk egy meghatározott távolságon, 

hogy a deszkát a két végén tartja, miközben a ráhelyezett labda nem eshet le. A deszkát a víz 

fölött kell tartaniuk. Ha a labda leesik, a távot újra kell kezdeniük. 

Variációs lehetőségek: 

 A távolságot úszva kell megtenni. 

 Csak az első leesés után kell újrakezdeni a távot. 

B) Két csapatot alkotunk. A csapatokon belül a gyerekek párokba állnak. A párok kapnak két-két vízi 

nudlit és két-két vízi bóját. A párok a két vízi nudli végeit fogják. A vízi bóját kb. a nudlik 

közepénél, a két nudli közé próbálják szorítani. A nudlikat függőleges helyzetbe emelve, a 

pároknak a meghatározott távolságon úgy kell végighaladniuk, hogy a bóját ne ejtsék el. Ha a 

bója leesik, a távot újra kell kezdeniük. 

 

Variációs lehetőségek: 

 A távolságot úszva kell megtenni. 

 Csak az első leesés után kell újrakezdeni a távot.  

„B”csoport: 

Cél: mozgásos lehetőségek (kivéve úszás) megismertetése a 

vízben, képességek fejlesztése, pozitív élmények.  
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Tematika 

 

 

 

 

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap

V
íz

é
rz

é
s
 m

e
g
s
z
o
k
á
s
a

Arc 

belefektetése a 

vízbe.Lemerülés 

az orr befogása 

nélkül. Levegő 

orron keresztüli 

kifújása. Séta, 

futás a vízben 

önállóan.Szem 

kinyitása a víz 

alatt. 

- -

M
e
rü

lé
s

A fej teljes víz 

alámerítése.Lem

erülés a 

medence 

mélységének a 

feléig. (kb. 60 

cm)

Lemerülés a 

medence 

mélységének a 

2/3-ig. (kb. 80 

cm)

Lemerülés a 

medence aljáig. 

(kb. 120 cm)

Bunkfencek, az 

orr befogásával.

Bunkfencek, az 

orr befogása 

nélkül.

L
e
b
e
g
é
s Lebegés a vízre 

felfeküdve, 

hason/háton.

Lebegés a vízbe 

merülve.

Testhelyzet 

változtatások a 

test hosszúsági 

tengelye mentén.

Lebegés háton 

fekve, közben 

mozgásokkal.

Lebegés háton 

fekve, közben 

mozgásokkal, 

eszközökkel 

nehezítve.

S
ik

lá
s

Hason siklás 

segítséggel

Hason siklás 

úszólappal

Hason siklás 

önállóan. Háton 

siklás 

segítséggel.

Háton siklás 

úszólappal

Háton siklás 

önállóan

M
o
b
ili

z
á
c
ió

 é
s
 e

rő
s
ít

é
s
 a

 v
íz

b
e
n

Alsó és felső 

végtagok 

gimnasztika- 

szerű 

átmozgatása 

eszközök nélkül.

Alsó és felső 

végtagok 

gimnasztikaszerű 

átmozgatása 

eszközökkel.

Aktív izomfűzőt 

erősítő 

gyakorlatok 

vízszintes 

egyensúlyi 

helyzetben,hason.

Aktív izomfűzőt 

erősítő 

gyakorlatok 

vízszintes 

egyensúlyi 

helyzetben,háton.

Ö
s
s
z
e
te

tt
, 

já
té

k
o
s
 

fe
la

d
a
to

k

Játékok járással, 

futással a 

vízben.

Játékok 

siklással 

(úszólappal).

Versenyek 

siklással. Játékok 

alámerüléssel.

Versenyek 

alámerüléssel. Víz 

alatti kereső 

játékok.

Versenyek 

akadály pályán, 

alámerüléssel, 

fordulásokkal.
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A nehézségi szinteknek megfelelő példafeladatok megegyeznek az „A” csoport tematikájában foglaltakkal. 

Kiegészítve a fenti táblázatban feltüntetett mobilizációs és erősítő elemekkel. 

(Felhasznált irodalom: Walter Bucher: 1001 Úszás, játék és gyakorlat - Dialóg Campus) 

 

VII. Végszó 

Fejlesztésünk eredményességét a készített statisztika mellett egy a fejlesztésen részt vett gyermek által 

készített élménynapló és záró kép is megerősíti.  
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