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Janiga Lilla, dr. Vágó Béla, Turcsik Katalin, Szalma László:  

A rendszeres testnevelés és a kölyökatlétika hatásai szülői 

szemüvegen keresztül 

I. Bevezető 
 

 „Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint a fizikai inaktivitás 

világszerte minden évben 3, 2 millió halálesettel hozható összefüggésbe.”
1
 Ez az adat komoly 

aggodalomra adhat okot. Mai modern társadalmunk egyik sajátossága a mozgás szegény 

életmód, mely számos krónikus betegség kialakulásáért felelős. A mozgásszegény életmód 

tehát szorosan összefügg a betegségek kialakulásával. A jelen feladata a világos célok 

megfogalmazása: az egészség megőrzése, az egészség-fejlesztés, prevenció, az egészség 

helyreállítása.”(1)  

A mindennapos testnevelés része a heti öt testnevelés órában egy kölyökatlétika óra. Az 

élményközpontú oktatás kiváló lehetőséget nyújt a mozgásra történő motivációban. A 6-12 

éves gyerekek számára a színes, változatos eszközrendszere inger gazdag környezetet biztosít, 

így nem válik unalmassá, mert hatékony, pörgős, élmény dús órákat-versenyeket biztosít. 

Másfél óra alatt akár 80 gyerek versenyeztetése is lehetséges. A felkészülés pedig 

megalapozza a jó mozgáskoordinációt. A diákoknak a testnevelés és a testnevelő tanár iránti 

szeretete segít a rendszeres mozgás melletti elköteleződésben.  

Dolgozatunkban azt is vizsgáltuk, hogy mekkora szerepet tölt be a kölyökatlétika világa 

az általunk megkérdezett szülők szemlélete a gyermekek személyiségfejlődésében.  

II. Kérdésfeltevésünk 
1. Hogyan érvényesül a szülői példamutatás az gyermekeik testi nevelésében és az atlétika 

milyen szerepet játszi a gyerekek sportolásában? 

                                                             
1
World Health Organization (2011). New physical activity guidance can help reduce risk of breast, colon 

cancers:http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2011/world_cancer_day_20110204/en/index.html  

 

http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2011/world_cancer_day_20110204/en/index.html
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III. Hipotézisünk 
 

H/1: Feltételeztük, hogy a szülők pozitív magatartása, a sport iránti érdeklődése, a 

rendszeres testmozgása mind motiválja a gyermeket is, s a kölyökatlétika rendszeres végzése 

a gyermekek sporthoz, az atlétikához való hozzáállásában pozitív viszonyulást eredményez.  

IV. Vizsgálatunk bemutatása 
 

A szülőknek szánt kérdőívet Csongrád megyében, Szentes városának egyik általános 

iskolájában töltettük ki. 46 önkitöltős kérdőívet osztottunk ki a harmadikos gyerekek 

szüleinek az első szülői értekezleten, ebből 43 tesztet kaptunk vissza, 3 szülő nem kívánt 

nyilatkozni. Így a válaszadók aránya 93%.  A 43 szülő kérdőíve közül 43 volt értékelhető. Ez 

100%-os érvényességet jelent.  

Az önkitöltős kérdőívvel az volt a célunk, hogy választ kapjunk arra, hogy hogyan érvényesül 

a szülői példamutatás az egészséges személyiségre nevelésben.  

A demográfiai adatokból megtudtuk a kérdőívet kitöltők nemét.  

                         

                                        1. ábra, a kérdőívet kitöltő szülők közti nemek aránya 

A választ adó, harmadik osztályos gyerekek szülei közül a nők magasabb arányban 

nyilatkoztak: 93%-uk (40 fő) anya, s csupán 7%-a (3 fő) apa.  

Kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon a szülők mely életkorba tartoznak. (2. ábra)  

A megkérdezettek csupán 7%-a (3 fő) tartozik az általunk megjelölt fiatalkorú felnőttek 

csoportjába, a 20-30 év közöttiek csoportjába.  A legtöbben, 26-an a 31-40 évesek közé 

tartoztak, ez a megkérdezettek 60%-a. A szülők 33%-a 41-50 éves volt. A harmadik osztályos 

gyerekek szülei között nem volt senki 51 év felett.   
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2. ábra, a szülők életkorának csoportosítása 

Megkérdeztük a szülőktől, hogy amikor ők voltak gyermekek, sportoltak-e rendszeresen 

valamit. Erre a kérdésre az alábbi eredmény mutatja meg a választ (3. ábra) 

 

3. ábra, a szülők sportolása gyermekként 

A választ adók aránya elég közel áll egymáshoz. 51%-uk azt vallotta, hogy kisgyermekként 

rendszeresen járt edzésre, míg a megkérdezettek kevesebb, mint fele (49%) válaszolta, hogy 

ők nem sportoltak.  

Tehát a többség sportolt régen, de vajon jelenleg sportolnak-e rendszeresen a szülők? Erre a 

kérdésre az alábbi eredményt kaptuk (4. ábra).  

 

4. ábra, a szülők sporthoz való viszonya jelenleg 

A szülők többségében jelenleg nem sportolnak. Csupán 37%-uk mozog. Az apukák és 

anyukák sportolási gyakoriságára is rákérdeztünk.  
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Az alábbi eredményt kaptuk: akik nem sportolnak, a válaszadók 63%-a. Akik, havonta 2 

alkalommal sportolnak a megkérdezettek 2%-a; akik, hetente 1-2 alkalommal mozognak 21%; 

akik hetente 3-5 alkalommal űznek valamilyen sportágat a megkérdezettek 9%-a; s napi 

szinten csupán a szülők 5%-a sportol. (Lásd: 5. ábra)  

 

5. ábra, a harmadik osztályos gyerekek szüleinek sportolási gyakorisága 

Összegeztük a szülők által preferált sportágakat a harmadik osztályos tanulók szüleinek 

válaszai alapján.  

 

6. ábra, a szülők által űzött sportágak 

Az ábrán jól látható, hogy a megkérdezettek 24%-a aerobikozik, ennek az lehet a 

magyarázata, hogy a válaszolók többsége nőnemű, s ezt a mozgásforma inkább hölgyek 

kedvelik. Második helyen végzett az egyéb kategória, melyben a legnépszerűbb a jóga volt. A 

harmadik legnépszerűbb sportág az atlétika volt. Ezt 19%-os arányban jelölték meg (atlétika 

alatt valószínűleg a futást-kocogást értették). A labdajátékok körében csak a kosárlabdát űzi a 

szülők 3%-a. Érdekes, hogy nem kapott voksot a röplabda, de még a kézilabda sem.  

Arról kérdeztük továbbá, a szentesi iskola harmadik évfolyamos gyermekek szüleit, hogy 

hallottak-e már a Kölyökatlétika Programról?  
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A megkérdezett szülők közül 35-en (81%) hallottak, s csupán 19%-uk nem tud semmit erről a 

programról. Az, hogy a többségük hallott már erről, az köszönhető a médiának és az iskolában 

folyó komoly kölyökatlétikai foglalkozásoknak. Feltehetően sok gyermek megy úgy haza az 

iskolából, hogy elmeséli otthon a mindennapok eseményeit, s többek között szó esik a 

kölyökatlétikás óráról is.  

A szülőket arra kértük, hogy jelöljék meg azokat a személyiségfejlesztő tulajdonságokat, 

amelyek a kölyökatlétikai képzésnek köszönhetők. Ennél a kérdéstípusnál több választ is 

megjelölhettek, s ez alapján, az alábbi ábrán megtekinthetők a válaszok a szülők szerinti 

besorolásban (7. ábra).  

 

7. ábra, a kölyökatlétika személyiségfejlesztő hatásai a szülők szerint 

A személyiségre gyakorolt legnépszerűbb hatása a kölyökatlétikának (KA) a megkérdezettek 

szerint a kitartás. A (KA) pozitívan hat a gyermek fegyelmére, s magabiztosságot kölcsönöz a 

kölyökatlétika rendszeres gyakorlása.  

A szülőket arról is kérdeztük, hogy a gyermekük sportol-e? S ha sportol, akkor azt milyen 

rendszeresen teszi (8. ábra). 36 szülő gyermeke sportol, s 7 harmadikos gyerek egyáltalán 

nem. 
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8. ábra, a szülők szerint gyermekük sportolási gyakorisága 

A gyerekek közül a legtöbben heti szinten 1-2 alkalommal sportolnak valamit, vagyis a 

megkérdezettek egyharmada állítja, hogy gyermeke ilyen rendszeresen mozog. A szülők 

33%-a jelölte meg azt a választ, hogy gyermeke hetente 3-5 alkalommal sportol. S csak 3 

gyermek mozog napi szinten. Sajnos a gyerekek 16%-a nem sportol. A következőkben 

vizsgáljuk meg a 9. ábra segítségével, hogy a szülők válaszai alapján a gyermekek milyen 

sportágakat választanak. Volt olyan szülő, aki több sportágat is megjelölt, mert gyermeke 

többféle sportot űz. A legtöbben az egyéb kategóriába tartoznak (28%), melyek a következő 

sportágakat fedi: birkózás, judo, lovaglás, balett, jóga. Ugyanolyan népszerű az úszás is 

(28%). Itt érdemes megemlítenünk, ennek hátterében az állhat, hogy Szentes város a „vízi 

sportok városa”, itt az úszás- és vízilabda-oktatás nagyon magas színvonalú és éppen ezért 

városuk klubja igen népszerű is. A harmadikosok 15%-a kézilabdázik, szintén magyarázható 

azzal, hogy Szentesen jól működik az utánpótlás-nevelés a kézilabda terén is. Atlétikára igen 

kevesen jutnak el, csupán 6% jár külön edzésre.  

                     

9. ábra, a gyerekek által űzött sportágak a szülők szerint 

A szülőket arról is kérdeztük, hogy fontosnak találják-e a mindennapos testmozgást 

gyermekük életében. A válaszolók 100%-a fontosnak tartja.  
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A válaszokat örömmel láttuk, de a kérdés az, hogy ki mit tesz meg azért, hogy a gyermekük 

belső motivációja is meglegyen életük végéig. A következőkben elemezzük, hogy a szülők 

mit tesznek azért, hogy gyermeküket sportolásra buzdítsák (10. ábra).  

 

10. ábra, hogyan motiválja a szülő a sportolásra gyermekét? 

 

A megkérdezett szülők közül 21-en (49%) sokat beszélget gyermekével a sport szépségeiről, 

öröméről, nehézségéről, és a hatásáról. Az apukák és anyukák 47%- a viszi el edzésre 

csemetéjét, s ezáltal biztosítja gyermekének azt, hogy időben megjelenjen az edzéseken. A 

válaszolók közül csak 11 szülő mutat példát azzal, hogy ő maga is sportol, ez a 

megkérdezettek 26%-a. Még kevesebben (23%) neveli gyermekét a rendszeres testmozgásra 

azzal, hogy együtt sportolnak. És van olyan szülő is, aki semmit sem tesz annak érdekében, 

hogy gyermekét mozgásra ösztönözze, ám szülőként mégis fontosnak tartja azt, hogy a 

gyermek minden nap mozogjon.  

V. Következtetések, a hipotézis megválaszolása 
 

A szülőktől kapott válaszok alapján bizonyítható, hogy a szülői példaadásnak meghatározó 

szerepe van a gyermekek egészséges életmódra nevelésében.  

Ahol a szülő is sportol, példát mutatva ezzel gyermekének, vagy akár együtt sportolnak, ott 

többnyire a gyermek is rendszeresen sportol.  

Hipotézisünk másik fele az volt, hogy azok a tanulók, akik az iskolai testnevelés óra 

keretében hetente rendszerességgel találkoznak a kölyökatlétika mozgásanyagával és 

eszközrendszerével, megszeretik az atlétikát és délutáni edzésekre is járnak. Ez a 

feltételezésünk nem igazolódott be, hiszen a válaszadók csupán 6%-a jár atlétika edzésre. 
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VI. Összefoglalás 

    

Elmondhatjuk, hogy a testi nevelés, azon belül a kölyökatlétika, elősegíti a gyerekek érzelmi-

akarati tulajdonságainak fejlődését és értelmi-szellemi kibontakozását. A fejlődésben való 

előrehaladást, habár a növekedés, érés és a fejődés örökletes úton is halad, azonban a 

környezet hatásai is befolyásolják. A gyerekek mind különbözőek, mindegyikük külön egy 

személyiség, s a mozgásuk, mozgásfejlődésük a saját személyiségük része, ezzel megszabva 

motoros képességeik alakulását is. A gyerekek többségét érdekli a saját teljesítménye (akár 

motoros, akár szellemi). Ezt az érdeklődést továbbra is fent kell tartani. A kölyökatlétika 

változatos, színes eszközrendszere folyamatos érdeklődésre ösztönzi a tanulóinkat, s ha a 

pedagógus is képes szabadjára engedni fantáziáját, akkor a gyerekek nagy örömmel 

sportolnak.  A feladatunk a jövő generációjának nevelése, felkészítése a felnőtt kor 

kihívásaira.  Amikor a gyerekek egészséges életmódjának kialakításáért fáradozik a szülő és a 

pedagógus is, akkor nemcsak a gyermekek jelenét, hanem jövőjét is építi.  Vizsgálatunkból 

kiderül, hogy Szentesen a vizsgált mintánkból sajnos elég kevesen atletizálnak. Ennek egyik 

oka az lehet, hogy a város két tradicionális sportága „elszipkázza „ a gyerekeket. 

A TF Atlétika tanszékének két oktatója- dr. Szécsényi József és Kovács Norbert- is szentesi 

atléta volt, tehát születnek ott is tehetségek. Remélhetőleg, a szentesi atléták https://hu-

hu.facebook.com/SzentesiAtletak/ 

 a kölyökatlétika iskolai lendületét kihasználva, hamarosan növekvő taglétszámmal és sikeres 

versenyzők nevelésével is kamatoztatni tudják a Kölyökatlétika Program jótékony hatását 

szeretett sportágunkban. 

VII. Felhasznált irodalmak 
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World Health Organization (2011). New physical activity guidance can help reduce risk of breast, colon 

cancers:http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2011/world_cancer_day_20110204/en/index.html  

2. Janiga Lilla diplomadolgozat, TF. 2015.  
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