
Kéztorna gyakorlatok 

https://www.youtube.com/watch?v=I_U0yBEkDok 

Szemtorna gyakorlatok a jobb látásért 

• A fekvő nyolcas 

Hüvelykujjunkat tartsuk körülbelül 30 centire az arcunktól, és írjunk le vele 

fekvő nyolcast a levegőben. Kövessük a szemünkkel a hüvelykujj körmét 

anélkül, hogy a fejünket mozgatnánk. Felváltva végezzük a gyakorlatot jobb 

és bal kézzel. Időtartama: 3-4 perc. 

• Pislogás, „tenyerezés” 

Tudatos pislogás, a szem és környékének enyhe masszírozásával. Hatására 

cserélődik a könnyfilm, javul a szem vérellátása, a szem körüli izmok 

ellazulnak. 

• Tekintés, torna négy irányban 

Ülő pózban végezzük, egyenes fejtartás mellett. Ennél a szemtorna 

gyakorlatnál a lényeg, hogy míg a fej mozdulatlan marad, addig a szemekkel 4 

irányba nézünk: felfelé, lefelé, balra és jobbra – ezt háromszor ismételjük 

meg 

• A szemgödör masszírozása 

Egy másik pihentető gyakorlat a szemgödrök masszírozása. Ezt végezhetjük 

a hüvelykujjunkkal is a szemöldök alatti területen körkörösen haladva. 

• Szempihentető gyakorlat 

Ennél a szemtorna gyakorlatnál ki kell nyújtanunk a karunkat miközben a 

hüvelykujjunk felfelé néz. Az orrunk hegyén kívül, felváltva néznünk kell a 

kinyújtott karunkra, a hüvelykujjunkra, valamint két másik tárgyra, amelyek 

távolabb vannak tőlünk. Mindegyik tárgyon meg kell pihentetni a szemünket, 

mielőtt váltanánk. 

• Pillangó gyakorlat 

https://www.youtube.com/watch?v=I_U0yBEkDok


Ez a szemszárazság megakadályozására való szemtorna gyakorlat. Előre 

nézve és egyenesen tartva a fejet, lazítsuk el az arcizmainkat és az 

állkapcsunkat. 20-szor nyissuk ki, majd csukjuk be a szemünket. A mozdulat a 

pillangó szárnyainak a mozgásához hasonlít, ezért finoman végezzük a 

gyakorlatot, úgy hogy különösebb erőfeszítést ne igényeljen. 

• Napfürdőzés 

Napsütéses időben – lehetőleg ne délben – csukjuk be a szemünket, fordítsuk 

a fény felé és hagyjuk ellazulni a szemeinket. Ez addig tartson, ameddig jól 

esik, de maximum 5 percig. 

 

 

Bates gyakorlatok 

A Bates-módszer (vagy látástréning, szemtorna) egy alternatív gyógyászati eljárás 

a szembajok javítására, gyógyítására, a szemüveg kikerülésével. A módszert 

William Horatio Bates amerikai szemészorvos dolgozta ki, majdnem harmincöt évnyi 

kutatás alapján. Eredményeit számos szaklapban, a „Tökéletes látás szemüveg 

nélkül” című művében (1920) publikálta. Tréningjének a célja, hogy a szemekkel újra 

a helyes nézési technikákat használjuk. 

• Tenyerezés 

Az ellazulást legkönnyebben úgy érheti el, ha becsukja szemeit. A zárt 

szemhéjakon keresztül egy kevés fény áthatol, ezért nagyobb mértékű 

ellazulás érhető el, ha ezt is kizárjuk. Helyezze tenyereit zárt szemeire úgy, 

hogy az ujjak a homloknál keresztezzék egymást és a szemgolyóra ne 

gyakoroljon nyomást. Ezzel a gyakorlattal jelentős lazulást, vagyis jobb 

látást érhet el. Tenyerezzen 5 - 10 percet naponta, amikor csak lehet. 

• Snellen tábla olvasása minden reggel és este 

Az iskolás gyerekek rosattól is jobbá válik, ha ugyanazt a teszttáblát 

olvasgatják minden nap. Pusztán ezzel az egyetlen gyakorlattal megelőzhető 

a rövidlátás (myopia) az iskolás gyerekeknél. Ezt a tényt Bates vizsgálatai és 

egy Magyarországon elvégzett vizsgálat is bizonyítja. 

• Mini betűk 



Olvasson 15 cm távolságból nagyon apró betűs szöveget, ha lehet minden este 

és reggel. Ha nem látja, akkor csak pásztázza a szürke sorokat vagy a fehér 

sorközöket anélkül, hogy akarná olvasni a szöveget. 

• A nagy inga 

Álljon kb. 30 cm-es terpeszben. Miközben felemeli a bal sarkát a földről, 

lendüljön a testével - válla, feje és a szemével együtt - jobbra. Most 

ellenkező irányba lengesse a testét, közben a bal sarka visszamegy a földre 

és a jobb sarka emelkedik fel. A testsúly mindig arra a lábra helyezkedik, 

amerre fordul. Amikor ez könnyedén, folyamatosan, megerőltetés nélkül 

megy és egyáltalán nem figyelünk a mozgó tárgyakra, lassan átérezzük, hogy 

a nagy inga oldja az izmokban és az idegrendszerben lévő feszültséget. A 

szobában lévő tárgyak ingázás közben mozogni látszanak. Nagyon fontos, 

hogy NE próbálja meg tisztán látni ezeket a mozgó tárgyakat. Hagyja, hadd 

suhanjanak. 

Érzékszerv, ami nélkül lábra sem tudnánk állni! (Varázsbetű, Kazal 

Kolos) 

Az egyensúlyozás szerve a belső fülben található, mindkét oldalon. Ez a 

nagyon finom, speciális szerv segít a tájékozódásban és a térben való 

egyensúlyozásban is. Működése egészséges helyzetben észrevehetetlen, 

stabilan járunk a lábunkon, nem esünk el. 

 



A mozgás javításához nélkülözhetetlen az egyensúlyérzék fejlesztése is. A 

járni tanuló kisgyerek számára nagy gond az egyensúlyozás, ha elbillen, 

hamar lehuppan a fenekére. Az első lépések és talpra állások után minden 

megtett lépés finomítja, alakítja az idegrendszert. Az egyensúly 

megtartásához természetesen a külső érzékszervek jó működése is 

szükséges: a látás, hallás, a tapintás is. 

 

Szintén fontos a járás ritmikus jellege. Ez a ritmus szabályozható: lehet 

jönni-menni lassabban vagy gyorsabban, vagy éppen szaladni! A rendezetlen, 

spontán szaladás és lépések hamar eleséshez vezetnek, amiből aztán tanul a 

kis ember, és elkezdi önmagát szabályozni! 

A látás szerepe 

Elképzelhető, hogy gyermeked egyensúlyi problémáit látászavar okozza, 

ezért megy neki a szoba tárgyainak, ezért esik el könnyebben. Éppen ezért 

mindenképp érdemes szemésszel is ellenőriztetni a látását, hogy ha 

szükséges időben elkezdhessék a látás javítását és szemüveget is 

kaphasson. A látóközpont működése így korán javítható, hogy aztán 

gyermeked akár le is tehesse a szemüveget, legalábbis egy időre! 



Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni! 

A biztonságos egyensúly megtalálásában sok gyakorlat segíthet. A 

gyakorlás során gyermeked mozgása, járása magabiztosabbá válik, 

eredményesebb lesz a játékokban is. A nagymozgások fejlődésével a 

finommozgások is stabilabbá válnak, és az írás-olvasás tanulásának 

alapgyakorlataiban is ügyesebb lesz. 

Az egyensúlyérzékelés folyamatosan tanulható és egyre fejlettebb szinten 

használható is. Tanítsd meg gyermeked kerékpározni vagy korcsolyázni! 

Eleinte nehéznek tűnhet, de tovább kell gyakorolni, és a sikerélmény sem 

várat sokáig magára! Amint jobban tudja használni egyensúlyozási 

képességét, annál bátrabban fog belevágni a nehezebb gyakorlatokba is! 

Az alábbi játékok segítségével is segítheted gyermeked 

egyensúlyérzékelésének fejlődését. 

Ügyesítő járás 

Fogd meg kisgyermeked kezét, és mutasd meg neki, hogyan kell 

lábujjhegyen járni! Először számoljatok együtt 10-ig, addig maradj 

lábujjhegyen, majd pihenő. Ez nem először könnyű, de kis adagokban a járás 

is így tanulható: gyermeked kezét fogva haladjatok előre, majd hátra is 3-

3-szor. 

Ha már jól megy, akkor egyedül végezze a gyakorlatokat gyermeked, de 

legyél ott mellette. 

Balettozás 

Segíts gyermekednek egy lábon állni, a kezei legyenek oldalsó 

középtartásban. Számolj ötig, majd visszaállhat két lábra. Ismételjétek 

másik lábbal is. 



Nehezíthetitek a gyakorlatot, ha tízig számolsz. Ha már jól megy, akkor 

számoljatok együtt, majd csak ő egyedül, egyensúlyozás közben. 

 

Egyensúlyozó játékok 

A legismertebb egyensúlyozó játékok az építő kockák. 

Építsetek együtt egy nagy épületet illetve tornyot! Mutasd 

meg gyermekednek, hogy minél nagyobb az építmény alapja, 

annál biztosabban áll. 

Jenga 

Sokan ismerik már ezt az egyszerű fajátékot is! A játék 

célja, hogy a lehető legtöbb elemet kell eltávolítani a 

toronyból, anélkül, hogy ledőlne. Ez a játék az 

egyensúlyérzék mellett kitűnően fejleszti a logikát is. A 



végén már nagyon ügyesnek kell lenni, hogy nem dőljön le a szerkezet! 

Kártyavár 

Izgalmas játék a kártyákból várat építeni! Ez a feladat lehet könnyű, vagy 

akár nagyon nehéz is, ha bonyolult, nagy várat akarnak építeni. 

Nem muszáj valóban kártyából készíteni, kártyalapokat lehet készíteni 

otthon is, egyszerűen kartonlapokat vágjatok fel egyforma részekre. 

Lehetnek a lapok négyzet vagy téglalap alakúak, így más-más jellegű 

kártyavár építhető! A lapokat akár saját rajzokkal is díszíthetitek. 

Ez is egy kártyavár, de nem muszáj ilyen nagyban kezdeni! :) 

 

Mozgásos gyakorlatok egyensúlyozással 



Adj utasításokat gyermekednek. Ilyeneket: 

- Vidd el a szivacsot a kádig a kezed tetején! 

- Az ágy párnáit (1-2-3 db-ot is) vidd el a válladon a kosárba! 

- A pokrócot hajtsd össze és a fejeden vidd egyensúlyozva a másik szobába 

a fotelig és vissza az ágyig! 

- Kinyújtott karodon vidd a labdát a kistestvérednek s add át neki a 

karoddal (s ne kézzel!) 

Gyermeked sokkal jobban fogja élvezni a gyakorlást, ha az utasításokat egy 

kitalált mesébe foglalod, melyben a próbák a feladatok. Színesítheted a 

gyakorlást, ha a feladatokból több gyermek közötti versenyt szervezel. 

Persze ilyenkor figyelni kell arra, hogy a gyerekek életkora, 

mozgásfejlettsége hasonló legyen, hogy ne legyen egyik gyerek sem eleve 

kudarcra ítélve. 

 

Létrás játék 



Jó gyakorlási lehetőséget biztosít egy földre fektetett létra is. 

- Lépegessetek előre és hátra a létra fokaira lépve, betartva a fokok közti 

távolságot! 

- Lépegessetek a fokok között kettesével előre és hátra! 

- Lépegessetek a fokokon kettesével előre és hátra! 

Ugyanezeket a gyakorlatokat úgy is lehet tovább fejleszteni, hogy gyermeked 

például egy nagyobb labdát, babát vagy zsákot is visz a kezében, s közben 

tartja az egyensúlyt! 

Színesítsétek mesével a játékot. A létra lehet egy megsérült híd, gyermeked 

pedig a hős, aki a feladatok végrehajtásával megmenti a hercegnőt, a 

lovacskát, vagy a tündérbirodalmat. 

 


