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Testnevelés és sport 1-8.  

Megjegyzés 

 A tantervet 1-8 évfolyamig, egységes szerkezetben, évfolyamokra bontva, heti 

óraszámok meghatározásával, téma szintig dolgoztuk ki. 

 A tanterv készítésénél felhasználtuk: 

o az OKI tantervi adatbankjában található Nyíregyházi tantervcsalád 

OKI96SZBTES1-10 változat alatt szereplő minősített tantervét,  

o az Apáczai kerettanterv család Horváth Tihamér által összeállított testnevelés 

tantervét, 

o  az oktatási miniszter által kiadott, átdolgozott kerettantervi ajánlást, 

o Rétsági Erzsébet: Kézikönyv a testnevelés tanításához az 5-8. osztályok részére 

című könyvét. 

Helyi sajátosságok 

 Iskolánk emelt szintű testnevelést folytató 8 évfolyamos általános iskola. 

 A mindennapos testedzés feladatainak végrehajtását a következő módon biztosítjuk: 

o Heti óraszám minden évfolyamon: 4 óra. 

o Tanórán kívüli kötelezően választandó sporttevékenység: 

1-2. évfolyamon heti 1 óra tömegsport foglalkozás 

3-8. évfolyamon heti 1 óra sportköri foglalkozás. 

 Az első évfolyamosok az órarendbe építve heti 1 óra úszásoktatáson vesznek részt a 

kerületi tanuszodában. 

 Sportköri foglalkozások 

o 3-4. évfolyamon: asztalitenisz, tenisz, természetjárás, labdarúgás, kézilabda; 

o 5-8. évfolyamon: asztalitenisz, tenisz, természetjárás, kerékpár, lövészet, 

labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda. 

 A következő tanév sportköri foglalkozására minden év március 31-ig kell jelentkezni. 

 A sportcsoportokat a jelentkezések alapján, minimum 15 fő részére szervezzük meg. A 

nem indítható sportcsoportba jelentkezőknek újra választani kell az indítható 

foglalkozások küzül április 30-ig. Tanév elején indokolt esetben módosításra van 

lehetőség. 

 A sportköri foglalkozás alól felmentést kaphat az a tanuló, aki valamilyen sportágban 

rendszeres edzésmunkát végez. Felmentés a szülő írásbeli kérésére, egyesületi vagy 

sportágbeli igazolás alapján adható. 
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 Hagyományos sporttevékenységek: 

o „Sulitúra” iskolai témanaphoz kapcsolva. (Okt. 4. Állatok világnapja); 

o Évzáró sportnap (Dec. 30.) régi és jelenlegi diákok, tanárok részére. 

o Téli teremlabdarúgó torna kerületi meghívott csapatokkal. 

o Téli kézilabda torna meghívott csapatokkal. 

o Házi bajnokságok azonos korosztályok között. 

o „Békás kerékpáros teljesítménytúra” májusban (Békásmegyer-Leányfalu és 

vissza). 

o Iskolai sportnap „ A kihívás napján” (május utolsó szerdája). 

o Sport és szabadidős táborok. 

 A 7. évfolyamtól a nemek közötti különbségek miatt ajánlott a csoportbontás, kivétel, 

ha az osztályfőnök a testnevelő és nem tanít más tantárgyat az osztályban. 

 A testnevelés órák gimnasztikai részébe beépítjük a Magyar Gerincgyógyászati 

Társaság iskolák részére ajánlott gyakorlatanyagát. 

 A tantervben az alsó tagozaton az alapképességek fejlesztésére fektetünk nagyobb 

hangsúlyt. Harmadik évfolyamtól a labdás gyakorlatok között a labdarúgás és a 

kézilabda mozgásanyaga is szerepel a tanmenetben. A szabadidős sportok közül 

kiemelten szerepel a kerékpározás oktatása, játékos versenyek, gyalogos túrák és 

kerékpáros akadályversenyek szervezése. Tanulóink megismerhetik a tenisz és az 

asztalitenisz alapvető ütésformáit, mozgásanyagát. 

  A felső tagozatban a kötelezően választandó két sportjáték helyett mind a négy 

sportjáték alapvető mozgásanyagát és szabályait beépítettük a tantervbe (Labdarúgás, 

kézilabda, kosárlabda, röplabda). Iskolánkban kiemelt szerepe van a leány kézilabda és 

a fiú labdarúgás oktatásának. A szabadidős sportok közül kiemelten szerepel a 

kerékpározás és az asztalitenisz oktatása, házi versenyek, kerékpáros és gyalogos túrák 

szervezése. Lehetőség van a tenisz, a tollaslabda, görkorcsolya, roller sportok 

gyakorlására is. 

 A tanulók fizikai állapotának méréséhez az OM által engedélyezett dr. Fehérné  

dr. Mérey Ildikó által kifejlesztett „Hungarofit” vizsgálati módszert használjuk.  

A felmérésekre évi 6 órát biztosítunk a tantervben. A felmérés feladatai a pedagógiai 

program „A tanulók fizikai állapotának mérése” című fejezetében található. 



  Testnevelés és sport 1-8. 

 3. 

Cél 

 A testnevelés tanítás eredményességének a mércéje, hogy milyen mértékben tudjuk 

bevonni a fiatalokat a testnevelés és sporttevékenységbe. Éppen ezért az 

ismeretátadásban a legfontosabb feladatnak tekintjük, hogy továbbfejleszthető, a 

mindennapok során "felhasználható" tudásanyagot közvetítsünk. 

 Elsődleges célunk a testmozgás és a sportolás megszerettetése, a mozgáson keresztül 

pozitív életérzés, örömszerzés, szórakozás és versenyélmények biztosítása. 

 A bevezető időszakban, a saját testérzékelés magalapozása során, kiemelten kell 

fejleszteni a megfigyelés, a gondolkodás, tanulás képességének fizikai-élettani 

alapjait. 

 A testnevelés és sport, az egész életen át tartó tanulás fizikai és szellemi 

megalapozásához járuljon hozzá. 

 Alakuljon ki a tanulókban az igény az iskolán kívüli és az iskola utáni önállóan végzett 

mozgásos tevékenységre. Változatos mozgásformák megismerésével kapjanak ehhez 

megfelelő mennyiségű és minőségű információt. 

 A sportolási igényt - a teljesítmény szintjétől, a kedvező vagy kedvezőtlen 

képességektől függetlenül - valamennyi tanulóban fel kell keltenünk. Az egyéni 

bánásmód, az igényekhez, az adottságokhoz mért követelés - melynek teljesítése 

elérhető követelést jelent - azt kell eredményezze, hogy minden tanuló elérje a saját 

szellemi és fizikai képességeinek felső határát. 

 A képességfejlesztés az egyéni adottságoknak és a szenzibilis fázisoknak megfelelő 

legyen.  

 Továbbá célunk olyan magatartásbeli tulajdonságok kialakítása, mint 

teljesítménymotiváltság, kollektív szellem, sportszerűség, optimizmus, önbizalom, 

küzdőképesség, önállóság, a társaik teljesítményének megbecsülése, az erkölcsi, 

akarati tulajdonságok fejlesztése.  

 A tanulók önismeretre építő, belső kontrollja erősödjön. 

 A tanulók ismerjék meg a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. 

 A testi képességek és a mozgás fejlesztésével, a testnevelés és a sport 

mozgásanyagának felhasználásával el kell érni, hogy a tanulókban ne alakuljanak ki 

kóros elváltozások, valamint azt, hogy a már kialakult betegségeket minél előbb 

állítsuk meg, illetve az iskolai tanórához alkalmazkodva maximálisan javítsuk. Cél 
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tehát a gyógytestnevelés tantervi anyagában szereplő betegségek megelőzése és 

figyelembe vétele a tanórai munka során. 

Követelmény 

 El kell érni, hogy igényükké váljon az egészséges életmód, ezért kezeljék kiemelt 

helyen az egészség megőrzését. Ismerjék saját motorikus képességeiket, azok 

mérésének, fejlesztésének, fenntartásának módjait.  

 Ismerjék és igényeljék a mozgásos játékok, a versengés örömét.  

 Váljék életmódjuk részévé a rendszeres fizikai aktivitás. Legyenek képesek a 

természetes mozgások tökéletes végrehajtására. 

 A megtanult testkulturális tevékenységeket kontrollált versenyhelyzetekben, iskolai, 

területi vagy országos bajnoki rendszerekben ki lehessen próbálni. 

 Becsüljék meg társaik teljesítményét. Mozgásuk koordinált, esztétikus és kulturált 

legyen. 

 Alakuljon ki a tanulók személyes és szociális felelőssége a társas környezet lelki, 

fizikai fejlődése és a természeti környezet megóvása iránt;  

 A kultúra, testkultúra területein a verbális és nem verbális ismeretek köre bővüljön; 

 Fejlődjön akaratuk, kitartásuk és fejlődjenek egyéb erkölcsi tulajdonságaik is. 

 Fizikai képzettségük életkoruknak megfelelő legyen. Ismerjék és alkalmazzák az 

ismertebb sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, szabályait. 

 Alakuljon ki megfelelő higiéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve sportolás 

utáni tisztálkodáshoz. 

 Fokozatosan alakuljon ki a tanulókban a helyes testtartás, és ha az egészségi állapotuk 

megkívánja, jussanak el egy olyan szintre, ahol a betegségük ellenható gyakorlatait 

önállóan mind a tanórán, mind otthon képesek legyenek elvégezni. 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, illetve fenntartása minden 

évfolyamon jelenjen meg. 

 A légzőtorna, a szabad levegőn való tevékenység rendszeresen épüljön be a tanórák 

rendszerébe. 

 A gerinc- és ízületvédelem, valamint a sérülések és balesetek megelőzése a testnevelés 

teljes fejlesztési területére, tananyagára, a tanórai és a tanórán kívüli 

sportfoglalkozások teljes körére terjedjen ki; 

 Az oktatási eszközök, sportszerek megválasztásában és alkalmazásában az életkori 

sajátosságok, a sérülés- és baleset-megelőzési szempontok érvényesüljenek 
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Tartalom 

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Heti óraszám 4 4 4 4 4 4 4 4 

Rendgyakorlatok 6 6 5 5 4 4 4 4 

Előkészítés és prevenció 16 24 21 21 21 21 21 21 

Atlétikai jellegű 

feladatmegoldások 
21 30 24 24 28 30 30 30 

Torna jellegű 

feladatmegoldások 
15 20 18 18 12 14 14 14 

Labdás gyakorlatok, 

testnevelési és sportjátékok 
20 30 32 32 35 37 37 37 

Önvédelmi sportok, 

küzdőjátékok 
3 3 4 4 4 4 4 4 

Tánc (mozgásos kifejező-, 

speciális- képességfejlesztés) 
6 8 10 10 18 - 10 - 

Szabadidős 

sporttevékenységek 
9 11 12 12 10 10 10 10 

Szabadon felhasználható óra 9 10 16 16 10 12 12 12 

Úszás 37 - - - - 10 - 10 

Fizikai és motorikus 

képességek felmérése 
6 6 6 6 6 6 6 6 

Évi összes óraszám 148 148 148 148 148 148 148 148 

 

Értékelés 

 Az értékelés alapja; a tanuló önmagához viszonyított fejlődése. 

 A fizikai és motorikus képességek mérése a „Hungarofit” vizsgálati módszer alapján 

(évente kétszer, ősszel és tavasszal). A vizsgálati módszer külön fejezetben található a 

pedagógiai programban. 

 A sportági feladatok, mozgástechnikák, eredmények felmérése félévenként akár 3-4 

témában is (a lényeges tananyagrészek befejezését követően). 

o alsó tagozatban 4. évfolyam félévéig, félévenként szöveges értékeléssel, 

o 4. osztály végén és a felső tagozatban félévenként 1-1 sportági jegy adásával. 

 Az aktivitás értékelése negyedévenként 

o alsó tagozatban 4. évfolyam félévéig szöveges értékeléssel, 

o 4. osztály végén és a felső tagozatban 1 osztályzattal. 
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 Értékeljük a versenyeken való aktív részvételt és eredményességet. (osztályzattal, 

dicsérettel). 

 Az év végi értékelésnél a tömegsport és a sportköri foglalkozásokon való aktivitást is 

figyelembe vesszük. 

 A követelmények ellenőrzése az egyes témakörök kidolgozásánál kerül részletezésre. 

Feltételek 

 Eszközök: 

o Mozgássorozat-ábrák, hangszalagok, kazetták, CD-k, videofilmek, magnetofon, 

CD lejátszó, erősítő, hangfal, tv, videolejátszó, tanári kézikönyvek, feladat- és 

gyakorlatgyűjtemények, példatárak, szabálykönyvek. 

 A tanulók egyéni felszerelése: 

o Sportcipő, váltózokni, nadrág, trikó vagy mez, tréningruha, tisztálkodáshoz 

szükséges eszközök (szappan, törülköző) 

 A tanárok „munkaruhája”: 

o 1 garnitúra melegítő, 

o 2 db mez, 

o 1 db nadrág,  

o 1 pár tornacipő, 

o 1 pár bemelegítő cipő, 

o 1 db anorák. 

 Létesítmények: 

o Tornaterem 1 (kettéosztható) 

o Szertár 2 

o Öltöző (zuhanyozóval, WC-vel) 5 (2 fiú, 2 leány, 1 tanári) 

o Kondicionálóterem 1 (kiépítendő) 

o Szabadtéri sportlétesítmények: 

o Füves tornatér 1 

o Futópálya 1 (kiépítendő) 

o Ugrómeder nekifutóval 1 

o Dobóterület 1 

o Sportjátékpálya 2 

o Teniszpálya 2 

 Tornatermi berendezések és felszerelések (fél- fél teremrészbe): 
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o Tornapad (4 m-es) 6-6 db 

o Bordásfal 21-21 db 

o Ugrószőnyeg 2-2 db 

o Ugródomb 1db 

o Talajszőnyeg (2 m-es) 6-6 db 

o Talajszőnyeg (4 m-es) 2-2 db 

o Zsámoly 10-10 db 

o Ugrószekrény  2-2 db 

o Ugródeszka 1-1 db 

o Mászókötél 8-8 db 

o Gyűrű 1-1-pár 

o Gerenda 1 db 

o Kiegészítő Tornakészlet 8-8 garnitúra 

 Atlétikai szerek és felszerelések: 

o Magasugrómérce 2 pár 

o Magasugróléc  

(műanyag hengeres) 4 db 

o Gumizsinór 2x20 m 

o Súlygolyó (3-4 kg-os) 4-4 db 

o Kislabda páronként 1 db 

o Rajttámla 4 db 

o Váltóbot 10 db 

 Sportjátékok és szabadidős sportok eszközei: 

o Kézilabda, szivacs kézilabda,  

mini kosárlabda, kosárlabda 

röplabda, futball-labda páronként 1 db 

o Kosárlabda állvány és palánk 6 db 

o Röplabdaállvány  1 db 

o Röplabdaháló 2 db 

o Kézilabdakapu hálóval 2 pár 

o Mini focikapu  2 pár 

o Teniszháló és állvány 3 db 

o Pingpongasztal 6 db 

o Asztalitenisz-ütő 20 db 
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o Asztalitenisz labda 60 db 

o Teniszütő 20 db 

o Teniszlabda 60 db 

o Síléc, síbakancs 30-30 pár 

o Kerékpár 16 db 

o Görkorcsolya, korcsolya 15-15 pár 

 Kéziszerek: 

o Ugrókötél, gumikötél,  

karika, gumilabda tanulónként 1 

o Tömöttlabda (1, 2, 3, 4 kg-os) páronként 1 

o Kézisúlyzó (1, 2, 3 kg-os) tanulónként 1 pár 

o Súlyzókészlet 1 db 

o Guggolóállvány  1 db 

o Erőfejlesztő gépek 1-1 garnitúra 

o Kondicionáló kerékpár  2 db 

 Egyéb felszerelések: 

o Testmagasság-, hajlékonyság-, 

súlypontemelkedés-mérő 1-1 db 

o Személymérleg 1 db 

o Autópumpa 1 db 

o Kompresszor 1 db 

o Mérőszalag (25-50 m-es) 1-1 db 

o Stopperóra tanáronként 1 db 

o Ásó, gereblye, lapát, seprű 2-2 db 

o Pályavonalzó, festékszóró 1db 

o Öntözőtömlő 1 db 

o Mentőláda 2 db 
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Testnevelés és sport 1-4. évfolyam 

Bevezető szakasz  

Korosztályra lebontott célok és fejlesztési feladatok 

 Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció 

o Az egészséget megalapozó mozgás és beszédfejlesztés párhuzamosan történjen, a 

mozgás fejlesztő hatását tudatosan kell tervezni és érvényesíteni a beszéd 

fejlesztésére is.  

o Az iskolapadba kerülés, életmód, életritmus változására való átállás tudatos 

irányítása.  

o A mozgékonyság megőrzése, fejlesztése, mindennapos testmozgás fenntartása, a 

testi fejlődés támogatása és összehangolása a családdal. 

o A sportos életmód egy-két alapvető elvének (pl. reggeli gyakorlatok, hétvégi 

mozgásprogramok, TV nézés idejének maximálása) rögzítése, a prevenció 

fogalmának konkretizálása egyszerű példákkal. A természetben való testmozgás 

előnyei megértése alapfokon. 

o A biomechanikailag helyes testtartás tudatosítása, kialakítása hiteles tanári 

közvetítéssel, örömteli gyakorlatokkal és a hozzá kapcsolt műveleti gondolkodás 

fejlesztésével. 

 Edzettség, teherbírás 

o A testi és szellemi terheléshez való fokozatos szoktatás, az alkalmazkodás 

kiváltása a lelki és fizikai erőfeszítéshez. 

o Kondicionálás az ügyességi, koordinációs feladatok mennyiségének helyes 

kiválasztásával, a természetes fáradással járó nehézségek leküzdése 

o Az edzettség mérhetőségének alapfokú megismerése (egyszerű felmérések), a 

saját fejlődés követése, az arra való igény kialakítása. A lelki és fizikai 

gyengeségek megfogalmazása és segítő eljárásokkal, a család bekapcsolásával 

felzárkózási program készítése. 

o A fizikai és szellemi terhelés egymást kiegészítő funkciója, az egyenlőtlenségek 

mérséklése, elfogadtatása az életkornak megfelelő egyszerű magyarázatokkal. 

 Sport- és mozgáskultúrális tanulás, a tanulást segítő mozgásfejlesztés és a tanulás 

megtanulása kompetencia 

o A testnevelés tantárgyi keretei: szervezés, formák, higiénia, tartalmak, 

elszámoltathatóság megteremtése. 
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o Az életkornak megfelelő terhelés, tevékenységek által a használható 

testkultúrális, pszichomotoros képesességek, készségek (kompetenciák) 

feltérképezése, alakítása, felzárkóztatása. 

o Alapvető mozgásformák tanulása motoros, kognitív és emocionális harmóniában. 

Elsősorban a pontos koordináció sokoldalú fejlesztése a fegyelem, önfegyelem 

jelenlétében, az erős biológiai mozgásszükségletet szem előtt tartva, a verbális és 

motoros összetevőket együtt alkalmazva. 

o A fentiek értelmében a megfigyelés, (mozgás) érzékelés, utánzás funkciók által a 

lazaság, tágasság, izomérzékelés, (mozgás) ritmus, reakciógyorsaság és 

kiemelten a térérzékelés és téri tájékozódás fejlesztése tervezetten, az 

„oldalasság” feltérképezése. 

 Pozitív személyiségfejlődés - szociális kompetenciák 

o Az egész gyermek fejlesztése tanulási, játék, sport és verseny élmények által, a 

helyes kommunikáció és motiválás jelenlétében, a külső és belső értékeléssel 

összhangban. 

o Az egyéni sajtosságokkal való szembenézés, az értékelési eljárásokkal 

párhuzamos nagyon egyszerű önértékelési eljárásokhoz való szoktatás. 

o A tanár-diák kommunikációs szokások kialakítása. 

o A pozitív hozzáállás megteremtése, támogatása által az örömteli teljesítés, a 

szabálykövető versenyzés, közös siker átélése a tanítás-tanulás folyamatában. 

o Értékes személyiségtulajdonságok megerősítése, a mesehősök, híres emberek 

példái közvetítése által. 

Képzési metodika 

 A lányok és fiúk terhelhetősége azonos, személyiségfejlődésük kezelhető együtt a 

specialitások szem előtt tartásával. 

 Módszertanilag javasolt, hogy a játékosság, a pozitív megerősítés, a jutalmazás, a 

dicséret és az önállóság engedése segítse a folyamatba való érzelmi bevonódást. A 

szükséges minimális frontális hatás mellett a csoportos és csapatban történő 

együttműködés, együttmozgás kialakítása. 

 Az első négy évfolyam feladata minden műveltségi területen elemi ismeretek átadása 

és a személyiség kibontakoztatása. 

 A testnevelés órákon mozgáskészséget fejlesztünk. Elsősorban nem sportági 

mozgásokat, hanem speciális sportági jellegüket elvesztett elemi mozgásokat oktatunk.  
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 A témaköröket is ennek alapján határoztuk meg 

 Törekedni kell a testnevelés órák szabadban való megtartására; az időkeretben 

meghatározott óraszámot kimondottan a szabadtéri szabadidős sportok és játékok 

előkészítésére, megtanítására kell fordítani. 

 A szabadon felhasználható órakeretet a tanult mozgásanyag begyakorlására, az iskolai 

sportnapon és a témanapokon játékos versenyzésekre, túrákra használjuk fel 

 "Az iskolai testnevelés céljait a tanórán kívüli sportfoglalkozásokkal együtt képes csak 

teljesíteni. A tantervi követelményeknek megalapozó szerepük van a 

sportfoglalkozások tekintetében is." 

 Tantervünkben osztályonként, témánként jelöltük a játékos lehetőségeket, játékokat. A 

játékos feladatok, versenyek nem válogatás nélkül, ötletszerűen kerülnek egy-egy óra 

anyagába, hanem az elvégzendő célok, feladatok eredményesebb megoldása, a 

személyiségformálás érdekében. 

 A konkrét műveleti gondolkodás szintjén álló 6–11 éves korú gyerek kapjon 

lehetőséget a változatos, de egyszerű szabályokkal megoldható szituációk átélésére, a 

sikeres végrehajtást biztosító szabályok kitalálására, a kombinációs lehetőségek 

kipróbálására. 

 Az organikus fejlődést figyelembe kell venni; a mozgásos (motorikus) képességek 

közül, ebben az életkorban az ügyesség, vagyis a koordinációs képességek a 

leghatékonyabban fejleszthetők, sőt, amit most ebben a tekintetben elmulasztunk, a 

későbbiekben szinte nem pótolhatjuk.  

 A tantervi követelmény nem azonos a tanári követeléssel. A tanulók tudása a tanár 

felkészültségétől, a feladatok begyakorlására jutó időtől is függ. 

 "A követelmények mozgósító hatása a testnevelésben akkor érvényesül, ha azok a 

tanulót erőfeszítésre késztetik, de nem kilátástalanok. Ezt csak differenciált 

követelményekkel érhetjük el." 

 Tudatosítani kell a tanulókban teljesítőképességüket, el kell ismerniük és viselniük, ha 

mások ügyesebbek, eredményesebbek náluk. 

 A testnevelés tantárgynál alsó tagozatban (4. évfolyam félévéig) szöveges értékelést 

alkalmazunk Kialakításánál a teljesítményt, a technikai végrehajtást, a tanuló 

aktivitását, előző teljesítményéhez viszonyított fejlődését azonos mértékben kell 

figyelembe venni. Nem kell mindig számonkérnünk ahhoz, hogy képet kapjunk a 
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tanuló tudásáról. Egyidejűleg kell alkalmaznunk a folyamatos megfigyelés és az 

időszakos ellenőrzés során való értékelés módszerét. 

 Az értékelés széles körű tevékenység, helyesen alkalmazva hatékony módszere a 

pozitív tulajdonságok kibontakoztatásának, a negatívak korrigálásának, a testnevelés 

megkedveltetésének. Az értékelésnél azonos mértékben kell figyelembe venni a testi 

képességek fejlődését, az értelmi és érzelmi személyiségjegyek változását, a tanulók 

teljesítőkészségét, aktivitását. 
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1. évfolyam 

Részei 

 

Rendgyakorlatok 6 óra 

Előkészítés és prevenció 16 óra 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 21 óra 

Torna jellegű feladatmegoldások 15 óra 

Labdás gyakorlatok, testnevelési és sportjátékok 20 óra 

Önvédelmi sportok és küzdőjátékok. 3 óra 

Mozgásos kifejező-, speciális- képességfejlesztés 6 óra 

Szabadidős sporttevékenységek 9 óra 

Szabadon felhasználható óra 9 óra 

Úszás 37 óra 

Fizikai és motoros képességek felmérése 6 óra 

Összes: 148 óra 

 

RENDGYAKORLATOK 

Cél 

 A tanórai gyakorlás rendjének kialakítása. 

 Szokásrend kialakítása: öltözői rend, felszerelés, tisztálkodás, ruhaváltás rendje, 

jelentésadás, kommunikációs szabályok ismerete; 

Követelmény 

 A tanulók ismerjék meg a tanórai gyakorlás során alkalmazott egyezményes jeleket 

(taps, sípszó, kézfeltartás stb.). 

 Ismerjék a tanult tanári terminológiához tartozó motoros válaszcselekvéseket.  

 Alakuljon ki a tanulókban önfegyelem az együttes tevékenység rendjének 

megtartásában. 

 Célszerűen tájékozódjanak a tornatermi (udvar stb.) térben 

Tartalom 

 Az órakezdés és az öltözőrend kialakítása; 

 A gyakorlóhely rendjének kialakítása. 

 Sorakozó: kettes oszlopban, párokban, nagyság szerint, kartávolságra; ebből 

testfordulattal (ugrással) kétsoros vonal alakítása, segédvonalak, tárgyak segítségével. 

 Vigyázzállás, pihenjállás. 
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 Testfordulat balra, jobbra ugrással, iránymutatással illetve iránymeghatározással. 

pl."Balra! a bordásfal felé át!" 

 Nyitódás kézfogással; zárkózás oszlopban kartávolságra. 

 Szétszórt alakzat, "Oszolj!" 

 Köralakítás kézfogással 

 Járás ütemre, (tapsra, zenére) ritmusos járás párokban helyes testtartással. 

 Szakadozás párokból egyes oszlopba; fejlődés kettes oszlopba, helyben és járás 

közben. 

 Példajátékok: Vetkőző-öltöző verseny, párkereső verseny; sorakozási versenyek 

különböző testhelyzetekben.  

Értékelés 

 Felszerelés, tisztaságcsomag, óra utáni tisztálkodás ellenőrzése eleinte fokozottabb 

gyakorisággal. 

 Értékelés: dicséret, elmarasztalás, állandó megerősítést követően játékos és versengő 

feladatokkal, önellenőrzési feladatokkal. 

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PREVENCIÓ 

Cél 

 Testi képességek fejlesztése, elsősorban a mozgáskoordináció alapjainak lerakása. 

 Az egyszerű szervezési formák, a tanuláshoz, gyakorláshoz használt szerek, eszközök 

nevének (pl. babzsák, karika stb.), valamint az alkalmazott gyakorlatok, 

szakkifejezések nevének (pl. alapállás, zártállás stb.) az ismerete. 

 A helyes testtartás kialakítása. 

Követelmény 

 A tanulók tudják elvégezni a tanult egyszerű gimnasztikai gyakorlatokat bemutatás 

után. 

 A bemutatott, egyre bővülő terminológiai fogalmakat, szóbeli tanári közléseket 

segítség nélkül alakítsák át mozgásos cselekvésekké. 

 Alakuljon ki bennük a tükrözés képessége. 

 Törekedjenek a helyes testtartás kialakítására. 

Tartalom 

 A fogalmak megismerése, a mozgáskép megértése és motoros rögzítése; 

 Egyszerű 1-4 ütemű kéziszer- (labda, babzsák, gombolyag)-, társas-, bordásfal-, 

padgyakorlatok; utánzó gyakorlatok. 
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 Testhelyzetek: alapállás, zártállás, terpeszállás, guggolóállás; nyújtott-, hajlított-, 

zsugorülés ("gombócülés"), terpeszülés; hasonfekvés, hanyattfekvés ("nudli"). 

 Kartartások: mély-, magas-, oldalsóközép-,mellsőközép-tartás; csípőre-, mellhez-, 

tarkóra-, vállra-, fejtetőre tartás. 

 Kargyakorlatok: emelések, leengedések, lendítések, hajlítások, nyújtások; könyök- és 

karhúzás, karkörzés, malomkörzés. 

 Nyakgyakorlatok: hajlítás előre, oldalt, hátra; fejkörzés. 

 Törzsgyakorlatok: hajlítás előre, oldalra, törzshajlítás hátra térdelőülésben, 

hasonfekvésben kéztámasszal; "cicahát" - "kutyahát" térdelőtámaszban - döntés 

előkészítése; törzsfordítás és fordítgatás; "nudli", "gombóc" (felülések 

hanyattfekvésből zsugorülésbe 

 Lábgyakorlatok: szökdelések, térdhajlítások és nyújtások, emelések és lendítések 

különböző testhelyzetekben. 

 Játékok helyes tartással; ritmikai és dinamikai variációk a 4 ütemben; 

 gerinc deformitást megelőző, korrigáló gyakorlatok 

 A térirányok felismerése változó testhelyzetekben, bekötött szemmel; utánzás azonos 

térirányban állásnál és szemben a tükrözés szabályai szerint. 

 Példajátékok: Versengések a szebb, pontosabb végrehajtásban.  

Értékelés 

 Tanulók folyamatos megfigyelése; aktivitásuk, szorgalmuk értékelése dicsérettel, 

elismeréssel.  

 A pontos végrehajtás, a terminológia megértésének ellenőrzése a folyamatos 

munkában. 

 A verbális formák számonkérése a mozgással párhuzamosan. 

 A téri tájékozódás zavarainak kiszűrése. 

 A helyes testtartás bemutattatása egyénenként, lehetőleg tükörnél (kép és önkontroll) 

ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK 

Cél 

 Alapvető mozgásformák, készségek kialakítása. Futómozgás javítása. 

 Az egyéni képességek, adottságok figyelembe vételével, differenciált értékeléssel, 

sikerélmény biztosításával a mozgásos feladatok megszerettetése. 
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Követelmény 

 A tanulók legyenek képesek 3-4 percig folyamatosan, futómozgást tartalmazó játékos 

tevékenységet végezni. 

 Futó- és fogójátékok során növekvő biztonsággal kerüljék el az ütközéseket. 

 A szerep elfogadása, szabály betartása, kudarc elviselése, együttműködés a társakkal. 

 A tanár irányító, bírói szerepének elfogadása 

Tartalom 

 Járások saját ritmusban és ritmustartással, szituációs formában is (menetelés, 

pipiskedés, dobogás, trappolás, osonás, lopakodás, masírozás stb.) 

 Irányváltoztatások kis távolságon járás és futás közben kötetlenül, vezényszóra, 

követéssel, bekötött szemmel verbális és érintéses társvezetéssel 

 A futás technikájának csiszolása: helyes kar és lábmunka; sarok- talpgördülés 

kihangsúlyozása. 

 Természetes kötetlen futás 200-300 m távon, szükség szerint közbeiktatott pihentető 

járással (sarkon-, lábujjon-, "óriás"-, "törpejárás", "gólyajárás", "hétmérföldes 

csizma") ki és belégzéssel. 

 Futás különböző alakzatokban (szétszórtan, körben, párokban,hullámvonalban játékos 

és utánzó feladatokkal 3-4 percig. (Pl: térd-, saroklendítés; pillangó, repülő utánzása; 

fülfogás, csípőretartás). 

 Játékos helycserés futásgyakorlatok különböző testhelyzetekből indulással különböző 

testhelyzetekbe érkezéssel. 

 Állóképesség fejlesztése: futófeladatot tartalmazó játék 3-4 percig. 

 Gyorsaság fejlesztése. -10-30 m távon gyorsfutás és versenyek. 

 Reakció- és cselekvésgyorsaság fejlesztése; megindulás, megállás, irányváltoztatás. 

 Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok. 

  A szerepek tisztázása; a játék szabályainak megismerése, megértése és alkalmazása 

játék közben; szocializációs feladatok. 

 Példajátékok: 

o Utánzó és szerepjátékok 

o Mozgás- és zenei ritmus összehangolása, ritmusgyakorlatok tapssal, topogással, 

dobogással, járással, futással, ugrással; 

o Gyermek-, népi játékok, táncok, gyermekmondókákra, gyermekversekre, mesés 

gyermekdalokra épülő táncmotívumok, etűdök és koreografált mozgássorok, 
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gyermektánc koreográfiák; egyszerű történetek, mesék állóképek (rögzített 

mozdulat), képsorok (mozdulat és mozgássor) előadásával csoportban és 

egyénileg. 

o Fogójátékok . "Béka a körben", "Őrbácsi", "Kotló és kánya", egyszerű fogó, 

sapkás fogó, páros fogó, fogó párokban 

o Átfutásos játékok. "Féltek-e a medvétől?", "Gyertek haza libuskáim!", "Házatlan 

mókus", "Tűz-víz-repülő" 

o Egyéni-, sor- és váltóversenyek futásfeladattal, kéziszerek hordásával. 

Értékelés 

 A tanulók futómozgásának folyamatos megfigyelése az előkészítő gyakorlatok és a 

játékok során; értékelés aktivitás alapján; differenciálás adottságok 

figyelembevételével. 

 Ismerkedés a mérhetőséggel, objektív eredmény rögzítése 1o-3o m-en 

 SZÖKDELÉSEK ÉS UGRÁSOK 

Cél 

 A tanulók ugróerejének növelése, ritmusérzékének fejlesztése. 

 Elrugaszkodás (bokából,térdből való kinyúlás) rugalmas, fékező talajraérkezés 

kialakítása. 

Követelmény 

 Tudjon a tanuló felugrani egy és páros lábról, illetve egyensúlyvesztés nélkül; 

rugalmasan talajra érkezni. 

Tartalom 

 Szökdelések páros és egylábon; helyben és haladással; előre, hátra, oldalt; cikcakk 

alakban; "kis indián szökdelés", hangadással indián szökdelés; oldalazó 

szökdelés,galoppszökdelés, "békaszökdelés"; folyamatos szökdelés haladással; 

guggolásban, terpesz- állásban.  

 Átugrások alacsony akadályok (vonal, babzsák, ugrókötél) felett egy és páros lábbal. 

Sorozatugrások. 

 Ugrókötél áthajtási kísérletek kötélhajtással előre: duplázó szökdelés, helybenfutás. 

 Fel- és elugrások egy és páros lábról, felfüggesztett tárgy érintése kézzel. 

 Felmászás, felfutás, felugrás alacsony (30 cm) akadályokra, leugrás játékos 

feladatokkal (különböző kar ill. lábtartás, fordulat). 

 Játékos ugrások homokgödörbe, szivacsszőnyegre 
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o helyből távolugrás 

o távolugrás tetszés szerinti módon: elugrás egy lábról,  

o érkezés páros lábra guggolásba (célbaugrás, "ejtőernyős") 

 Példajátékok: 

o Egyéni-, sor- és váltóversenyek szökdelési feladatokkal, elsősorban nem 

gyorsaságra törekvéssel. 

o "Vonatozás", "Szökdelő oszlop" 

o Fogójátékok szökdeléssel 

o "Kakasviadal" 

Értékelés 

 Szökdelés páros és egy lábon, 50 cm-enként földre fektetett 4 db ugrókötél fölött 

folyamatosan páros és egy lábon. 

 DOBÁSOK 

Cél 

 A hajító mozdulat kialakítása; kislabdahajítás előkészítése, sokoldalú megalapozása. 

 A különféle feldobásokban, elkapásokban jártasság kialakítása. 

Követelmény 

 Dobás célba, vízszintesen és függőlegesen állított karikába 4-5 m távolságra 30%-os 

találatbiztonsággal. 

 Ismerjék és tartsák be az alapvető biztonsági rendszabályokat! 

Tartalom 

 Gurítások, dobások különböző súlyú és méretű szerekkel (babzsák, kislabda, 

gumilabda) távolba, célra, falra, zsinóron át, különböző testhelyzetekből (ülés, 

térdelés, féltérdelés, haránt terpeszállás), egy és két kézzel, alulról, felülről 

(ügyetlenebb kézzel is).  

 Kislabdahajítás helyből távolba: Elkészülni! Dobás! Labdáért! vezényszavak ismerete. 

 Felállás: harántterpeszállás a dobás irányába; dobókézzel ellentétes láb elől; fogás 5 

ujjal, labda az ujjtöveknél; labda a fej fölött, könyök előre mutat. 

 Dobással kombinált játékok, versenyek. 

 Példajátékok:  

o Egyéni- sor- és váltóversenyek dobásfeladattal, gurítással, célzással. 

o "Szabadulás a labdától" egykezes- és kétkezes felsődobással zsinóron át is. 

o "Dobáló őrbácsi" 
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o "Labdás fogó célzással", "Fogyasztó szétszórtan" „Partizán” 

Értékelés, ellenőrzés 

 A tanulók folyamatos megfigyelése a gyakorlás és a játékok során. 

 Célbadobó versenyek. 

 Differenciált értékelés nemek között a távolba dobásoknál. 

TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

TÁMASZ, FÜGGÉS ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK 

Cél 

 Kondicionális, koordinációs képességek, ügyesség fejlesztése. 

 Az iskoláskor előtti mozgásélmények, mozgástapasztalatok egy szintre hozására, 

kiegyenlítésére való törekvés. 

Követelmény 

 Sajátítsanak el a tanulók néhány egyszerű mozgásformát, a feladatokat játékos 

formában, biztonságosan tudják végrehajtani. 

 A természetes mozgások területén elfogadhatóan jó végrehajtási technika, 

harmonikussá váló külső kép, más-más gyakorlati variációban alkalmazhatóság. 

kialakítása 

Tartalom 

 Játékos és utánzó mászás- és kúszásgyakorlatok; talajon,padon; zsámoly ugrószekrény 

alkalmazásával, akadályok leküzdésével. Pl: pók-, rák-, sántaróka-, medve-,kutyajárás, 

pókjárás (labda ölben) nyuszi-, sántanyusziugrás, fókamászás, majomfutás, átbújás, 

kúszás pl. fekvőtámaszban lévő társ alatt; húzódzkodás, tolódzkodás padon; 

nyusziugrás zsámolyra, leugrás feladatokkal. 

 Játékos mászás- és függésgyakorlatok rézsútos pad, bordásfal, KTK (kiegészítő 

tornakészlet) felhasználásával. pl: fel-, lemászás különböző testhelyzetekből indulással 

bordásfalon, vizszintes haladás mellső függőállásban; hátsó függésben térd- és 

lábemelések, "kerékpározás". 

 Mászókulcsolás boton, mászórudon,mászókötélen - mászáskísérletek. 

 Egyensúlygyakorlatok hely és helyzetváltoztatással, koordinációs gyakorlatok. pl: 

leülés, felállás kéz segítsége nélkül;egyensúlyozó járások vonalon,padon (különböző 

kar és testhelyzet, térdemelés, lábemelés, félfordulat) játékos utánzó járások, futások, 

szökdelések akadályok felhasználásával (pl: karika, babzsák). 

 Talajtorna: 

o Játékos előkészítő gyakorlatok 
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 "gombóc"-zsugorülésben gurulás hátra, előre; 

 "gyertya", "zsugorgyertya" - tarkóállás kísérletek; 

 "bölcső" - hasonfekvésben bokafogással hintázás 

 "hegycsúcs" - mellső fekvőtámaszban csípőemelés 

 "kiscsikó" - guggolótámaszból lábbal elrugaszkodva lábcserék a levegőben 

o Gurulóátfordulás előre: terpeszállásból, guggolótámaszból indulva nyújtott 

ülésbe, zsugorülésbe érkezve. 

o Hátsó támasztott kézállás bordásfalnál. 

 Példajátékok: 

o Egyéni-, sor- és váltóversenyek: elsősorban nem a gyorsaság, hanem a pontos, 

helyes végrehajtás értékelésével pl: nyusziugrás-zárt boka, zárt térd; fókamászás-

tónusban tartott törzs, domború hát, kéztámasz előre mutató ujjakkal. 

o Fogójátékok: "Vonalfogó", "Terpeszállás a ház", "Fekvőtámasz a ház" 

o "Majomfogó", fogó pók- ill. rákjárással. 

o "Mozdulatlanság a ház" 

o Fogyasztó szétszórtan kiegészítő feladatokkal: 

o Találat esetén pl: kötélmászási kísérlet, bordásfalon hátsó függésben lábemelés a 

kijelölt feladat elvégzése után a tanuló visszaállhat a játékba. 

Értékelés, ellenőrzés 

 Mozgáskészségek, testi képességek egyéni fejlődési ütemét figyelembe kell venni. 

Differenciált feladatadás és értékelés.  

 Erőfeszítés nagyra értékelése; a kis előrelépést, javulást is vegye észre a tanár. 

 Akadálypályán időre, helyezésre, pontos kivitelre kiterjedő ellenőrzés. 

 A pontos, fegyelmezett megoldások, a „tornászosság” jutalmazása. 

 Rúd és kötélmászásnál a mérhető, megtett út, önmagához mért fejlődés; nem versengő 

helyzetben.  

 Kétnegyedes ütemben egyszerű motívumok kitáncolása tapsra, zenére. 

LABDÁS GYAKORLATOK, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Cél 

 A labda megismerése, a labda mozgásához és tulajdonságaihoz való alkalmazkodás. A 

gyors reagálás, a leleményesség fejlesztése a játékos feladatokban, játékokban. 

 Egyszerű labdakezelési módokkal a dobás- és fogásbiztonság fejlesztése. 
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Követelmény 

 Biztonságos, többnyire automatizált labdakezelés. 

 Elemi szintű labdatechnikai készlet célszerű alkalmazása egyszerűsített 

sportjátékokban. 

 A játékok elemi szabályainak megértése. 

Tartalom 

 Egyéni labdakezelést fejlesztő, ügyességi gyakorlatok 

o különböző méretű és súlyú labdák fogása;(kislabda,gumilabda,kosárl.) 

o különböző kartartások labdával; 

o feldobás, elkapás állóhelyben feladatokkal(tapsolás, talajérintés) 

o labda gurítása, terelgetése kézzel, lábbal, teniszütővel, egyenes és 

hullámvonalban, tárgykerüléssel, vonalon; 

o labdapattogtatás helyben különböző testhelyzetekben bal és jobb kézzel; 

o dekázgatás egy lepattanással 

 Átadási, átvételi gyakorlatok előkészítése 

o különböző súlyú és méretű labda gurítása és dobása célba, távolba; társnak; egy 

és két kézzel, fokozatosan növekvő 4-6 m távolságig 

o guruló labda megfogása 

o falra pattintott labda elkapása, 2 m-ig növekvő távolságra folyamatosan többször, 

labda elkapása ölelő "fészek" fogással. 

 Példajátékok: 

o „Partizán” 

o Labdás fogó (labda kézben) "Labdacica" gurítással 

o "Vigyázz a labdára" 

o "Szabadulás a labdától" 

o Fogyasztó szétszórtan 

o Egyéni-, sor- és váltóversenyek ügyességi feladatokkal(gurítás kézzel, lábbal, 

labdahordással, labda kézbe adásával, célbadobással, célbarúgással) 

Értékelés 

 Falra pattintott labda elkapása 2 m-ig növekvő távolságra folyamatosan 10x-12x.  

 Labda elkapása ölelő "fészek" fogással.  

 Egyszerűsített labdás játékok csapatokban. 
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ÖNVÉDELMI SPORTOK, KÜZDŐJÁTÉKOK  

Cél 

 Akarati tulajdonságok fejlesztés., 

 Biztonságos mozgás kialakítása a küzdő feladatok végzésekor. 

 A balesetveszély elhárítása. 

Követelmény 

 Alakuljon ki saját teljesítményével kapcsolatos egészséges becsvágy. 

 A testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzást követő visszaadása 

versenyhelyzetben. 

Tartalom 

 Küzdő feladatok párokban a természetes mozgások alkalmazásával (kakasviadal, húzd 

el a párod stb.); 

 Versengések a gyors reagálás, helyzetfelismerés, a helyzetnek megfelelő 

cselekvésbiztonság fejlesztésére. 

 Játékok: „Lovascsata”, „Körszakítás” stb. 

Értékelés 

 Értékeljük az egyes feladatok pontos végrehajtását, a szabályok betartását, a sportszerű 

küzdelmet. 

MOZGÁSOS KIFEJEZŐ-, SPECIÁLIS- KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

Cél 

 Alapvető mozgásformák tanulása motoros, kognitív és emocionális harmóniában. 

Követelmény 

 A motorikus emlékezet működése a koreografált mozgássorok bemutatásakor, 

 A kreatív produktum létrehozása a mozgáskészlet kifejező alkalmazásával. 

Tartalom 

 Egyszerű koreografált játékok 

o Mozgás- és zenei ritmus összehangolása, ritmusgyakorlatok tapssal, topogással, 

dobogással, járással, futással, ugrással; gyermek-, népi játékok, táncok, 

gyermekmondókákra, gyermekversekre, mesés gyermekdalokra épülő 

táncmotívumok, etűdök és koreografált mozgássorok, gyermektánc koreográfiák; 

egyszerű történetek, mesék állóképek (rögzített mozdulat), képsorok (mozdulat 

és mozgássor) előadásával csoportban és egyénileg. 

Értékelés 

 Kétnegyedes ütemben egyszerű motívumok kitáncolása tapsra, zenére. 
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SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

Cél 

 Az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás igényének megalapozása. 

 Legyen örömszerzés forrása a szabadban eltöltött óra, ennek érdekében célunk és 

feladatunk 

 A szabadtéri órákat előre tervezzük meg, a tanulókat tájékoztassuk a megfelelő ruha és 

cipő kiválasztását, a felszerelésről történő gondoskodást illetően, 

 Törekedjünk az érdekes, változatos óravezetésre (kellő bemelegítés, sok játék stb.), 

 Gyakorlás közben folyamatosan figyeljük a gyerekek állapotát, reagálását, 

 Fokozottan ügyeljünk a sérülések megelőzésére 

Követelmény 

 Ismerjen a tanuló legalább két olyan speciális szabadidős játékot, amit önállóan, illetve 

társaival, felnőtt irányítása nélkül is tud végezni, játszani a természetben. 

 A foglalkoztatás hatására ellenállás a megbetegedésekkel szemben, balesetmentes 

mozgáscselekvések; a szabad levegőn végzett testmozgáshoz valós természetes 

hozzáállás, alkalmazkodás hideghez, meleghez. 

Tartalom 

 Higiéniai, egészségvédelmi ismeretek, feltárása, növelése. 

 Az öltözék, az egyéni felszerelés gondozása; tisztálkodás az óra után; 

 Balesetvédelmi alapismeretek;  

 Edzés a természetben; csoportos kirándulás, az időjárásnak megfelelő öltözködés; a 

közlekedés és a környezetvédelem legalapvetőbb szabályai szerinti cselekvések 

begyakorlása. 

 Tavaszi, nyári időszak tevékenységi anyaga: 

o A tanult egyszerűbb fogó és futójátékok; 

o Ugróiskola "ickázás", ugrókötelezés; kötélhajtás előre, hátra, szökdelési 

kísérletek helyben. 

o A labdaiskola egyszerűbb gyakorlatai:  

o Egyéni gyakorlatok: feldobás, elkapás feladatokkal; falhoz dobás; elkapás előtt 

feladatdekázgatás egy lepattanással 

o Páros ill. csoportos gyakorlatok: célba, távolba dobó, rúgó, gurító versengések, 

"cicajáték", fogyasztó játékok 

o Kerékpározás tanulása, gyakorlása 
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 Téli foglalkozás a szabadban: 

o Futó és fogójátékok. 

o Dobásgyakorlatok hógolyóval-célba, távolba dobások. 

o Húzás- és tolás gyakorlatok szánkóval. 

o Egyensúlygyakorlatok-csúszkálás jégen enyhe lejtőn lesiklás szánkóval. 

o Egyéb havas játékok: hóember építő verseny csapatokban, "hószobrászat". 

Értékelés 

 Felszerelés ellenőrzése, önellenőrzése. 

 Közlekedés akadálypályán. 

 A tanulók megfigyelése napközis szabadidőben, szünetben végzett játéktevékenységek 

során. Számoljanak be hétvégén, tanítási szünetben végzett sporttevékenységükről, a 

tanár nagyra értékelje a tanórán kívüli sporttevékenységet. 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRA 

Cél 

 Az egész gyermek fejlesztése tanulási, játék, sport és verseny élmények által, a helyes 

kommunikáció és motiválás jelenlétében, a külső és belső értékeléssel összhangban.  

 A pozitív hozzáállás megteremtése, támogatása által az örömteli teljesítés, a 

szabálykövető versenyzés, közös siker átélése a tanítás-tanulás folyamatában. 

Követelmény 

 A megfelelő mozgástechnika alkalmazása a különféle feladatok végrehajtásánál. 

 A testkulturális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzást követő visszaadása 

versenyhelyzetben. 

Tartalom 

 A tanult mozgásanyag begyakorlása. 

 Játékos versenyek, túrák. 

Értékelés 

 A versengés élményének értékelése; egyéni különbözőségek megállapítása. 

 Önértékelés a játékban alkalmazott motoros, emocionális teljesítmény mentén. 



  Testnevelés és sport 1. 

 25. 

ÚSZÁS 

Cél 

 Az uszoda rendjének, a természetes vizek veszélyeinek ismerete. 

 Vízbiztonság kialakítása. 

 Két biztonságot nyújtó úszásnem megtanulása. 

Követelmény 

 Vízbiztos, automatizált cselekvések, használhatóság az úszásoktatásban történő 

előrelépésben. 

 Egy úszástechnikával 15-20 méter leúszása. 

Tartalom 

 Előkészítő gyakorlatok szárazföldön (rávezető és célgyakorlatok); 

 A vízhez szoktatás alapgyakorlatai (vízbe fújás, vízben mozgás, víz alá merülés, 

szemnyitás a víz alatt, lebegés, versengések a fenti gyakorlatokkal, labdával, 

eszközökkel, egyéb játékok, pl. halacskázás; 

 Siklás hason, háton; siklás kar- és lábtempóval és azok összekötésével; siklás 

levegővétellel; úszási kísérletek.  

 két biztonságot nyújtó úszásnem megtanulása mell-, hát-, vagy gyorsúszás 

Értékelés 

 A siklás távolsága, a víz alatt tartózkodás ideje, az úszási kísérlet hossza a mérhető 

sportági jellegnek megfelelően. 

 Szabad és kötött technikájú úszások távolságának mérése. 

 A bátorság dicsérete.
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2. évfolyam 

Részei 

 

Rendgyakorlatok 6 óra 

Előkészítés és prevenció 24 óra 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 30 óra 

Torna jellegű feladatmegoldások 20 óra 

Labdás gyakorlatok, testnevelési játékok 30 óra 

Önvédelmi sportok, küzdőjátékok 3 óra 

Mozgásos kifejező-, speciális- képességfejlesztés 8 óra 

Szabadidős sporttevékenységek 11 óra 

Szabadon felhasználható óra 10 óra 

Fizikai és motoros képességek felmérése 6 óra 

Összesen: 

 

148 óra 

RENDGYAKORLATOK 

Cél 

 A testnevelés tantárgyi keretei: szervezés, formák, higiénia, tartalmak, 

elszámoltathatóság megteremtése 

Követelmény 

 A tanulók ismerjék és tartsák meg a kialakult szokásrendet: 

o öltözői rend;bevonulás, kivonulás rendje; szervezett órakezdés és befejezés 

Tartalom 

 Sorakozás:egyes, kettes, hármas oszlopban kijelölt tanuló mögött kartávolságra, ebből 

testfordulattal egy-, kettő-, háromsoros vonal kialakítása 

 Köszöntés; 

 Igazodás,takarás; 

 Nyitódás, zárkózás; 

 Testfordulatok jobbra, balra ugrással; 

 Menet ütemtartással zenére, tapsra, koppantásra; 

 Helybenjárásból átmenet járásba, menet megállítása 2 ütemre helyben járás közben; 

 Fejlődés egyes oszlopból kettes oszlopba; szakadozás párokból egyes oszlopba 

helyben és járás közben. 

 Példajátékok: 
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o Versengések az alaki gyakorlatok szebb, pontosabb végrehajtását 

tekintve,csapatok és nemek között, az órán adódó szervezési feladatok gyorsabb, 

motiváltabb megoldása érdekében. 

Értékelés 

 Folyamatos: öltöző, szertárrend, gyakorlóhely rendjének megtartása. Szertárfelelősök 

tevékenységének irányítása, értékelése. 

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PREVENCIÓ 

Cél 

 Testtartási rendellenességek kialakulásának megelőzése, ellensúlyozása. 

 Testi képességek, elsősorban a mozgáskoordináció fejlesztése. 

Követelmény 

 A tanulók ismerjenek egyre több, játékos formájú szabad - és kéziszergyakorlatot, 

ezeket a pedagógus utasításának megfelelően tudják végrehajtani. 

 A tanári hibajavítás irányításának követése. 

 A tükrözés képessége. 

Tartalom 

 Utánzó és játékos szabad,társas, pad, bordásfal és kéziszergyakorlatok. 

 Határozott formájú szabad- és padgyakorlatok; szabadgyakorlati alapformájú 

kéziszergyakorlatok(babzsák, ugrókötél stb.) 

 A gyakorlatok legfeljebb két alapformát tartalmazzanak, és 2-4 üteműek legyenek. 

 1-2 ütemű tartásjavító, gerinc deformitást megelőző, korrigáló gyakorlatok;  

 Izomnyújtó, izületi mozgáshatárokat növelő gyakorlatok alkalmazása, a fokozatosság 

betartásával kiemelt feladat. 

 Az első osztályban tanult tartásos helyzetek, alapformák növelése. 

 Testhelyzetek: szögállás, hajlított állás,lebegőállás, lábújj-és sarokállás, terpeszállás, 

térdelőülés, térdelőtámasz 

 Kartartások: bal és jobb oldalsó középtartás, ívestartás; 

 Kargyakorlatok: páros karkörzések, könyökkörzés, térdelőtámaszban karhajlítás, 

nyújtás; 

 Törzsgyakorlatok:törzshajlítás hátra térdelésben, hasonfekvésben, törzsfordítás és 

fordítgatás; 
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 Lábgyakorlatok: állásban szökdelések negyed-, fél- és egész fordulattal, szökdelés 

zárt-, terpesz- és harántterpeszállásban, egy lábon; térd és lábemelések különböző 

testhelyzetekben, jobb-, bal guggolótámaszban rugózások lábtartáscserével. 

 A térirányok felismerése változó testhelyzetekben, bekötött szemmel; utánzás azonos 

térirányban állásnál és szemben a tükrözés szabályai szerint. 

Értékelés 

 A pontos végrehajtás, a terminológia megértésének ellenőrzése a folyamatos 

munkában. 

 A verbális formák számonkérése a mozgással párhuzamosan. 

 A téri tájékozódás zavarainak kiszűrése. 

 A helyes testtartás bemutattatása egyénenként, lehetőleg tükörnél (kép és önkontroll). 

ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK 

Cél 

 Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése.  

 A helyes futómozgás kialakítása.  

 A keringési és légzési rendszer fejlesztése.  

Követelmény 

 A tanulók legyenek képesek egyéni ütemben 4-5 percig kitartóan futni, futómozgást 

tartalmazó játéktevékenységet végezni. 

 Tudjanak tetszőleges, illetve különböző testhelyzetekből gyorsfutást indítani. 

 A megfelelő mozgástechnika alkalmazása a különféle futásoknál. 

 A tanult tananyaggal való elszámoltatásnál egyéni, számszerűsített fejlődés 

Tartalom 

 Járás, futás különböző alakzatokban, játékos és utánzó feladatokkal, iram és 

irányváltoztatással. 

 Járás, futás zenére; ritmusfejlesztés pl.: minden második lépésre taps 4 lépés sarkon, 4 

lépés lábujjon; 8 futólépés térd-,8 saroklendítéssel 

 Járás futás párokban, jelre játékos páros feladatok pl.: átbújás terpeszállásban, mellső 

fekvőtámaszban elhelyezkedő társ alatt. 

 Futás kötéláthajtással előre. 

 Futóállóképesség fejlesztése 

o Kötetlen futás 200-300 m távon 
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o Futófeladatot tartalmazó játék 4-5 percig 

o Futás végtelenített akadálypályán 

o (átfutás vonalak, botok, ugrókötelek felett, fel-, lelépés padra, zsámolyra, 

irányváltoztatás;szerek egymás közötti távolságának változtatásával 

lépésrövidítésre, lépésnyújtásra késztetés) 

 Futógyorsaság fejlesztése 

o Gyorsfutás és versenyek 20-30 m távon kislétszámú sorokban egyéni 

versengéssel Differenciált csoportalakítás! 

 Reakció és gyorsaság fejlesztése 

o Játékos helycserés futásgyakorlatok, gyors indulás különböző testhelyzetekből, 

érkezés különböző testhelyzetekbe 

o Reagálás különböző jelekre; hang, szín, mozdulat. 

 Példajátékok: 

o Az első osztály azonos témájának játékanyaga. 

o Versengések a járások, műjárások, és futásgyakorlatok pontosabb, jobb 

végrehajtásának szempontjából Pl.: futókarmunka, lábmunka párhuzamos 

mozgása; törpejárás: kinek legegyenesebb a háta? 

o Fogójátékok több fogóval: 

o "Fészekfogó", "Érintőfogó", "Utánzó fogó", "Körfogó","Elefántfogó", 

o "Balatoni halászok", "Jöjj velem!", Kinn a bárány, benn a farkas", "Utolsó pár 

előre fuss" 

o Egyéni-, sor- és váltóversenyek futással, kéziszerek, akadályok felhasználásával. 

Értékelés 

 A tanulók megfigyelése a futó és fogójátékok során; aktivitás, ügyesség, kitartás, 

ügyes megoldások pl. cselek elismerése. 

 Gyorsfutás és versenyek 20 m távon - indulás kötetlen formában Differenciált 

csoportalakítás! 

 SZÖKDELÉSEK ÉS UGRÁSOK 

Cél 

 Az elugrás emelkedési irányának és erejének szabályozása. 

 Ugróerő fejlesztése, dinamikus koordinációs képesség fejlesztése. 
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Követelmény 

 Tudjanak a tanulók futásból egy lábról elugrani és páros lábra guggolásba érkezni. A 

futásból elugrásba történő átmenet folyamatos, törésmentes; az elrugaszkodás 

hangsúlyozott legyen. 

Tartalom 

 Játékos, tréfás szökdelések 15-20 m távon, közbeiktatott pihenőkkel. 

 Ugrások egy-, váltott-, páros lábon 5-2o mp-ig 

 Szökdelések páros és egy lábon feladatokkal: 

o haladás előre, oldalt, hátra, hullámvonalban, irányváltoztatással; 

o sorozatugrások, szökdelések néhány lépés nekifutás után. 

 Fel-, le-, átugrások alacsony akadályok felett (pl: babzsák, zsámoly) 

 Szökdelések ugrókötéllel: kötélhajtás előre helyben és futás közben, duplázó 

szökdelés, hátrahajtási kísérletek. 

 Folyamatos lábtartáscserék: K.h.: egyik láb padon ill. zsámolyon 

 Helyből távolugrás és versenyek sorozatban is. 

 Távolugrás, magasugrás előkészítése: 

o átfutás 3 karikába lépéssel, utolsó karikából elugrás egy lábról, érkezés páros 

lábra, guggolásba; homokmederbe, szivacsszőnyegre. 

o homokba fektetett szalag átugrása. 

o 3-5 lépés nekifutás után átugrás 30-40 m magasan kifeszített gumizsinór ill. léc 

felett. Elugrás egy lábról, repülés alatt előrelendített, felhúzott térd, érkezés páros 

lábra, guggolásba. 

 Példajátékok: 

o Egyéni-, sor- és váltóversenyek szökdelési feladatokkal; 

o Sorozatugrások 15-20m távon: "varjúszökdelés","békaszökdelés" párokban, 

csoportban, váll- és bokafogással "Szökdelő oszlop" 

o Fogójátékok szökdeléssel. 

o Játékos ugrások homokmederbe, versengések. (egyszerre 2-3 tanuló ugorjon a 

meder szélességétől függően: Ki húzza magasabbra a térdét? Ki érkezik 

guggolásba? Ki nem teszi hátra a kezét? stb.) 

Értékelés 

 Áthajtások időre; 

 Koordinált szökdelési feladatsor diagnosztikus mérése. 



  Testnevelés és sport 2. 

 31. 

 DOBÁSOK 

Cél 

 Dobóügyesség fejlesztése. 

Követelmény 

 Alakuljon ki az egykezes felsődobás hajító mozdulata a tanulóknál. 

Figyelemösszpontosítás a játékokban. 

Tartalom 

 Dobások célba és távolba különböző testhelyzetekből (törökülés, féltérdelés) 

vízszintes és függőleges célba (zsámoly, bordásfalon rögzített karika, rajzolt 

állatfigura) különböző szerekkel (babzsák, kislabda, gumilabda stb.) egy és két kézzel. 

 Kislabdahajítás távolba az 1. osztályban tanult felállás szerint mindkét kézzel. 

(Harántterpeszállás a dobásiránnyal szemben, dobókézzel ellentétes láb elől.) 

 Célzás mozgó társra. 

 Példajátékok: 

o dobással kombinált játékok: "Labdacica","Kiszorító párokban","Fogyasztó 

szétszórtan","Tűzharc","Szabadulás a labdától" „Partizán” 

o Egyéni-,sor- és váltóversenyek dobásfeladatokkal 

o Távolba- és célbadobó versenyek. 

Értékelés 

 Kislabdahajítás helyből távolba, dobásiránnyal szemben felállással. 

Minimumkövetelmény 10 m.  

 Dobás célba 5-6 m távolságra 50%-os találatbiztonsággal. 

TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK  

Cél 

 Mozgásos cselekvések iránti érdeklődés felkeltése, mozgáskészségek elemeinek 

kialakítása. 

Követelmény 

 Támaszban, függésben, bizonytalan egyensúlyi helyzetben megtanult gyakorlatokat 

tudják alkalmazni nehezített feltételek között is, tudják bemutatni célszerűen, 

biztonságosan. 

 Képesek legyenek térbeli tájékozódásra fordított testhelyzetben is. 

 Saját testsúlyukat tudják megtartani függéshelyzetben. 
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Tartalom 

 Az első osztályban tanult játékos és utánzó támasz-,függés- és egyensúlygyakorlatok 

nehezített feltételekkel, pontosabb kiviteli végrehajtás megkövetelésével. pl:-utánzó 

támaszgyakorlatok haladással oldalra, hátra, hullámvonalban 

o egyensúlygyakorlatok az alátámasztási felület csökkentésével 

o szerkombinációk alkalmazása (rézsútos pad, bordásfal, kötél, KTK, zsámoly, 

ugrószekrény) 

o 1-3 fogással mászások; függőgyakorlatok tornaszereken, természetes 

akadályokon; függőállásba, függésben tovahaladás; vándormászás bordásfalon. 

 Differenciálás: feladatadás képességek, adottságok figyelembevételével. 

 A rúd-, kötélmászás technikája. 

 Talajelemek előkészítése: 

o Gurulóátfordulás előre: terpesz-, hajlított- és guggolóállásból, nyújtott és 

zsugorülésbe, guggolótámaszba 

o Gurulóátfordulás hátra:zsugorülésből térdelő- és guggolótámaszba 

o Tarkóállás:zsugorülésből zsugortarkóálláson keresztül tarkóállás 

csípőalátámasztással 

o Fejállás előkészítése:bordásfalnál helyes kéz és homloktámasz csípőemeléssel 

váltogatott lábemelések bordásfal megérintésével 

o Kézállás előkészítése: "kiscsikó", sántaróka járás, talicskázás párokban, 

"hegycsúcs", bordásfalnál hátsó támasztott kézállás 

o Híd, spárga előkészítése;vállízület, csípőízület mozgáshatárainak növelése 

utánmozgással. 

 Szekrényugrás előkészítése: 

o nyusziugrás zsámolyról zsámolyra (hosszába állított) 

o felguggolás hosszába állított zsámolyra, 1-2 részes szekrényre, leugrás nyújtott 

testtel, függőleges repülés. 

o dobbantóhasználat előkészítése: pl:3 futólépés karikába lépéssel, összeugrás 

páros lábra lábtörlőre,dobbantóra. 

 Példajátékok: 

o Játékos versenyek utánzó mászás- és kúszásgyakorlatokkal gyorsaságra, illetve 

pontosságra, szép végrehajtásra törekvéssel, szerek hordásával, akadályok 

leküzdésével. 
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o Játékos társas gyakorlatok: pl:lovaglás négykézláb haladó társ hátán, sántaróka 

járás társ lábának fogásával "óriás százlábú", "alagút" 

o Játékos mászás és függésgyakorlatok: rézsútos pad, KTK, bordásfal 

felhasználásával "lajhármászás" "bicikliverseny" hátsó függésben függőállásban 

haladás bordásfalon vizszintes és függőleges irányban, babzsák a fejen. 

o "Tűz-víz-repülő", "Függés a ház"  

o "Mozdulatlanság" padok, zsámolyok felhasználásával 

o Akadályverseny 20-40 m távon (kúszás, gurulás, átmászás, ugrás) 

o Küzdőjátékok: "kakasviadal", "Told ki a körből", "Pirospecsenye" mellső 

fekvőtámaszban 

o Kötélhúzás csapatokban, állásban és guggolásban  

Értékelés 

 Tudják bemutatni a tanulók boton, rúdon, kötélen a szabályos mászókulcsolást. 

Mászáskísérletek. 

 Gurulóátfordulás előre: terpeszállásból, vállszéles kéztámasz és tarkó letételével, 

zökkenőmentes érkezés nyújtott ülésbe. 

 Tarkóállás, csípőalátámasztással. 

LABDÁS GYAKORLATOK, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Cél 

 A labdával és a társakkal történő mozgások kialakítása. 

 A labda birtokbavételének és továbbításának legegyszerűbb módjai. 

Követelmény 

 Alakuljon ki az egykezes felsődobás hajító mozdulata. (Labda felkészítése két 

kézzel,könyök vállmagasan, dobókézzel, ellentétes láb elől.) 

 Tudják a tanulók a labdát egyéni elképzelés szerint mozgatni: dobni, rúgni, vezetni, 

elkapni; a dobás ívét, erejét megválasztani. 

 Tudjanak a tanulók alkalmazkodni legalább egy társhoz. 

 Elemi szintű labdatechnikai készlet célszerű alkalmazása egyszerűsített 

sportjátékokban. 

 A játékok elemi szabályainak megértése 

Tartalom 

 Egyéni labdaérzék, labdakezelés fejlesztése különböző méretű és súlyú labdák 

alkalmazásával:(gumilabda, kézilabda, kosárlabda, röplabda, foci, teniszlabda) 
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o gurítás egy,két kézzel, sávon, vonalon, padon stb. 

o labdafeldobás és elkapás közben feladatok (taps, guggolás stb.) 

o dobások egy és két kézzel célba, távolba,zsinóron át, falhoz. 

o egykezes felső dobás 

o labdavezetés kézzel, lábbal, vonalon, labdapattogtatás helyben 15 mp-ig 

o álló labda rúgása helyből, guruló labda megállítása lábbal 

o dekázgatás egy lepattanással 

 Átadási, átvételi gyakorlatok: 

o labdaátadások párokban helyben (egyszerűbb egy és kétkezes dobások) 

o a labda elfogása: értenyúlás, bekísérés 

o egykezes felső átadás párokban különböző testhelyzetekben (terpeszülés, 

térdelés, féltérdelés, harántterpeszállás) 

 Példajátékok: 

o Célbadobó, célbarúgó és gurító versenyek állóhelyből 5-6 m távolságra 

o Célzás mozgó tárgyra, társra:"Bombázó", "Fogyasztó", "Tűzharc”, „Partizán". 

o Adogatóversenyek helyben párokban (gyorsasági, pontossági feladatokkal) 

o Egyéni-, sor- és váltóversenyek labdával. 

Értékelés 

 Labdapasszolás (egykezes, felső dobás) és elkapás falnál folyamatosan 20x 

 2-3 hibalehetőséggel, 2 m távolságra a faltól 

 Aktivitás megfigyelése a játékokban. 

ÖNVÉDELMI SPORTOK ÉS KÜZDŐJÁTÉKOK 

Cél 

 Akarati tulajdonságok fejlesztés. 

 Biztonságos mozgás kialakítása a küzdő feladatok végzésekor. 

 A balesetveszély elhárítása. 

Követelmény 

 Alakuljon ki saját teljesítményével kapcsolatos egészséges becsvágy. 

 A testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzást követő visszaadása 

versenyhelyzetben. 

Tartalom 

 Versengések a szebb, pontosabb kivitelben. Tréfás páros gyakorlatok, a küzdőjátékok 

előkészítése érdekében "pirospecsenye", "sótörés". 
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 Küzdő feladatok párokban a természetes mozgások alkalmazásával (kakasviadal, húzd 

el a párod stb.); 

 Versengések a gyors reagálás, helyzetfelismerés, a helyzetnek megfelelő 

cselekvésbiztonság fejlesztésére. 

 Példajátékok: 

o „Lovascsata”, „Körszakítás” „Kötélhúzás”, stb. 

Értékelés 

 Értékeljük az egyes feladatok pontos végrehajtását, a szabályok betartását, a sportszerű 

küzdelmet. 

MOZGÁSOS KIFEJEZŐ-, SPECIÁLIS- KÉPESSÉGFEJLESZTÉS  

Cél 

 Alapvető mozgásformák tanulása motoros, kognitív és emocionális harmóniában. 

Követelmény 

 A motorikus emlékezet működése a koreografált mozgássorok bemutatásakor, 

 A kreatív produktum létrehozása a mozgáskészlet kifejező alkalmazásával. 

Tartalom 

 Egyszerű koreografált játékok 

o Mozgás- és zenei ritmus összehangolása, ritmusgyakorlatok tapssal, topogással, 

dobogással, járással, futással, ugrással; gyermek-, népi játékok, táncok, 

gyermekmondókákra, gyermekversekre, mesés gyermekdalokra épülő 

táncmotívumok, etűdök és koreografált mozgássorok, gyermektánc koreográfiák; 

egyszerű történetek, mesék állóképek (rögzített mozdulat), képsorok (mozdulat 

és mozgássor) előadásával csoportban és egyénileg. 

Értékelés 

 Kétnegyedes ütemben egyszerű motívumok kitáncolása tapsra, zenére. 

 Etűdök sorrendiségének ellenőrzése. 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

Cél 

 A szabad levegőn tartózkodás szervezetre gyakorolt jótékony hatásának kihasználása, 

minden évszakban. A szabadban való sportolás és játék megszerettetése. 

Követelmény 

 A foglalkoztatás hatására ellenállás a megbetegedésekkel szemben, balesetmentes 

mozgáscselekvések; a szabad levegőn végzett testmozgáshoz valós természetes 

hozzáállás, alkalmazkodás hideghez, meleghez. 



  Testnevelés és sport 2. 

 36. 

Tartalom 

 Az első osztály azonos témájának tevékenységi tartalma ill. bővítése 

o Bemelegítés fontosságának tudatosítása; egyszerű gimnasztikai gyakorlatok 

tanítása; -szabadgyakorlatok végzése csoportokban, egy tanuló által "kitalált" 

gyakorlat utánzása, a bemutató tanuló állandó cseréjével (kreativitás fejlesztése) 

o Népi és gyermekjátékok: pl. "ickázás", "Adj király katonát!" 

o Ugrókötelezés: hármas csoportokban "Piri-Feri" -átfutás 2 tanuló által hajtott 

kötél alatt; beugrás, kiugrás. 

o Kerékpáros akadálypálya, kerékpározás szlalomban, keskeny sáv között. (Pl.: 

iskolai sportnap keretén belül.) 

 Testnevelés óra tartása nem iskolai környezetben: 

o pl.: játszótéren: játszótéri szerek használata 

o erdőben: erdei futás, számháború, fára mászás, egyensúlyozás kidőlt fatörzsön, 

lajhármászás 2 fa közé kifeszített kötélen, akadályfutás természetes 

akadályokkal. (Pl.: iskolai témanapon, „Sulitúra” keretén belül.) 

 Téli foglalkozások mozgásanyaga megegyezik az első osztály anyagával. 

Értékelés 

 A tanuló tudja elmondani, hogyan kell öltözködni az időjárástól függően a szabadtéri 

sportoláshoz, ez előkészületében, ruházkodásában tükröződjön. 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRA 

Cél 

 Az egész gyermek fejlesztése tanulási, játék, sport és verseny élmények által, a helyes 

kommunikáció és motiválás jelenlétében, a külső és belső értékeléssel összhangban. 

 A pozitív hozzáállás megteremtése, támogatása által az örömteli teljesítés, a 

szabálykövető versenyzés, közös siker átélése a tanítás-tanulás folyamatában. 

Követelmény 

 A megfelelő mozgástechnika alkalmazása a különféle feladatok végrehajtásánál. 

 A testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzást követő visszaadása 

versenyhelyzetben. 

Tartalom 

 A tanult mozgásanyag begyakorlása. 

 Játékos versengések azonos korosztályú osztályok, csoportok között. 

 Séták, túrák. 
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Értékelés 

 A versengés élményének értékelése; egyéni különbözőségek megállapítása. 

 Önértékelés a játékban alkalmazott motoros, emocionális teljesítmény mentén. 

A HARMADIK ÉVFOLYAMBA LÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES MINIMUM: 

 Az ismeret szintjén elsajátított fogalmakra, tanári emlékeztetésre helyes 

válaszcselekvések.  

 A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással történő 

visszaadása.  

 A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés felmutatása.  

 Az iskolai közlekedésben tudatosság. 
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Kezdő szakasz 

Korosztályra lebontott célok és fejlesztési feladatok 

 Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció  

o A testkultúra oktatásának folyamata magától érthetően épüljön be az 

életritmusba. 

o A gerincoszlop tartó erejének megszilárdítása. 

o A mozgékonyság fenntartása és az aktív élet rutinja mellett a szükséges 

testnevelés tantárgy szempontú szervezeti, higiéniai és formai elvárásoknak 

megfelelés szokás szintjére emelkedjen. 

o A prevenció fogalmának kiteljesítése, megértése, alkalmazása a mindennapokban 

a családdal együtt. 

o A szabad természetben végzett mozgásformák rekreációs előnyeinek 

rendszerezése tanári közreműködéssel.  

o A gerinctorna több mozgásformát tartalmazó gyakorlatainak rendszerbe 

foglalása, a növekedés során a deformitások, rendellenességek feltérképezése, a 

korrekció természetes elfogadása. 

 Edzettség, teherbírás – a foglalkoztathatóság fizikai megalapozása 

o A harmonikus testi és szellemi fejlődés, edzettség növelése a testmozgással járó 

testi és lelki terhekhez való alkalmazkodási folyamatok során, erőfeszítések által. 

o A fájdalom, a fáradtság, félelem személyes korlátok meghaladása, a saját határok 

leküzdése, a munkabírás, mint testkultúrális érték tisztelete.  

o Az edzettség követése, a saját fejlődés iránti elkötelezettségre való igény 

kialakítása a visszatérő mérésekkel. 

o A lelki és fizikai gyengeségek folyamatos megfogalmazása, felzárkózási 

programok aktuális használata ön- és családi kontroll mellett. 

o A szellemi teljesítményre ható edzés hatása pozitív vonatkozásainak 

rendszerezése egyszerű tudományos ismeretterjesztő magyarázatokkal, 

személyes példák bemutatásával. 

 Sport- és mozgáskultúrális tanulás a tanulást segítő mozgásfejlesztés és a tanulás 

megtanulása kompetencia 

o A begyakorolt keretek közt a mindenféle mozgáskoordinációs képességek 

fejlesztése. 
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o A sportági mozgásrendszerek játékos előkészítése örömöt, szórakozást jelentő 

tanítási-tanulási folyamatban. 

o A nemek tekintetében a terhelés adagolása még nem válik külön, de előfordulnak 

biológiai érésbeli jelentős különbségek. Továbbra is súlyozottan a 

mozgáskoordinációs képesség fejlesztése a cél. 

o A növekvő mozgásfegyelem segítségével az izomérzékelés, a statikus és 

dinamikus egyensúlyozás, a jelre való gyors reagálás változó szituációkban, 

ritmus érzékelés és visszaadása, a térben a saját és idegen testmozgás 

viszonyainak érzékelése, ciklikus és aciklikus mozgások, a labdás ügyesség 

fejlesztése.  

o A lazaság, tágasság fenntartása, kontrollja mellett a nagy izmok erősítésének igen 

óvatos elindítása. 

 Pozitív személyiségfejlődés – szociális kompetenciák 

o Az egész gyermek fejlesztése szabálykövető tanulási, játék, sport és 

versenytapasztalatok által, a sikerélmény motivációjával, a külső és belső 

értékeléssel összhangban, a nemi azonosságtudat kezdődő megfogalmazása 

mellett. 

o Az egyéni fejlődési és nemi sajátosságokkal való szembenézés, az önértékelési 

eljárásokban való jártasság megszerzése. 

o A nyílt és kulturált kommunikáció gyakorlata, viták, összeütközések 

kezelésének, konstruktív mintáinak bemutatása. 

o Pozitív hozzáállást mutassanak (főleg a fiúk) a szabálykövető versenyzésben, a 

fiú-lány együttműködésben (pl. táncok esetén), és a gyengébb képességűek 

felzárkózásában, segítésében. 

o A testkultúrális ideál tulajdonságainak rendszerezése: Milyen az olimpiai bajnok? 

Képzési metodika 

 A szocializációs folyamatokban, nevelésben a nemek elkülönülése megindul, ezt szem 

előtt tartva a tananyag lehet azonos, fizikailag még általában egyforma a terhelhetőség. 

 Módszertanilag javasolt a tanári nyugalom, az erős személyes kapcsolódás. 

 A pozitív megerősítés, dicséretek mellett az önkontroll, önértékelés, önfegyelem vegye 

át a gyakori jutalmazás helyét. 

 A csoportok spontán alakulhatnak, az extrém megnyilvánulásokat kezelni kell szelíd 

türelemmel. 
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 A szabályok betartásában egyéni elszámoltathatóság legyen, a siker lehet egyéni és 

közös is. A többletmunka elvégzése csak a jutalom fogalmához kapcsolódjon.
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3. évfolyam 

Részei 

 

Rendgyakorlatok 5 óra 

Előkészítés és prevenció 21 óra 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 24 óra 

Torna jellegű feladatmegoldások 18 óra 

Labdás gyakorlatok, testnevelési és spotjátékok 32 óra 

Önvédelmi sportok és küzdőjátékok 4 óra 

Mozgásos kifejező-, speciális- képességfejlesztés 10 óra 

Szabadidős sporttevékenységek 12 óra 

Szabadon felhasználható óra 16 óra 

Fizikai és motoros képességek felmérése 6 óra 

Összesen: 148 óra 

  

RENDGYAKORLATOK 

Cél 

 A tanulók célszerű, gyors mozgatása. 

Követelmény 

 Az órakezdés rendjének tudatos, önkontroll szabályozta megfelelés. 

 A kialakított verbális (a helyes nyelvhasználatot megkövetelve) és non verbális 

kommunikációs formák betartása. 

 Balesetmentes, (másokra való tekintettel) célszerű közlekedés a tornatermi (udvar stb.) 

térben. 

 A tanulók legyenek képesek a tanult alakzatok gyors, fegyelmezett kialakítására, 

változtatására a tanár utasításainak megfelelően. 

 A gyakorlóhelyek tisztántartása. 

Tartalom 

 Az órakezdés megszokott alaki rendjének automatikus gyakorlása (soralakítás, 

igazodás, köszönés, jelentésadás, balesetmentesítés –rágógumi, karóra, ékszerek, 

cipőfűző stb.-); alaki mozgássorok automatizálása; 

 Sorakozás: egyes, kettes, hármas oszlopban; egysoros, kétsoros vonalban, 

segédvonalon. 

 Tér és távköz; igazodás, takarás. 
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 Nyitódás egész és féltávolságra, zárkózás térközre. 

 Testfordulatok helyben 2 lépéssel, 2 ütemre. 

 Járás helyben, átmenet járásba és vissza ütemtartással; menet megindítása, megállítása. 

 Fejlődés kettes és négyes oszlopba, szakadozás. 

 Köralakítás kézfogással kétsoros vonalból, oszlopból. 

 Gyors elhelyezkedés, helyváltoztatás megadott területen. 

 Példajáték: Mint az előző évfolyamon: Versengések a fegyelmezettebb, 

pontosabb,gyorsabb alakzat kialakításában. 

Értékelés 

 A tanulók folyamatos megfigyelése, értékelése: szokásrend betartása; öltöző, szertár, 

gyakorlóhelyek rendjének megtartása felszerelés tisztaságának, óra utáni 

tisztálkodásnak az ellenőrzése. 

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PREVENCIÓ 

Cél 

 A fizikai képességek szintjének emelése, a mozgásos feladatok gátlásmentes, 

eredményes végrehajtásának megalapozása.  

 A fogalmak bővítése, a mozgáskép megértése és motoros rögzítése. 

 Egyöntetűségre törekvés, a külső rend szépségének megéreztetése. 

 A gerincoszlop tartó erejének megszilárdítása. 

Követelmény 

 A tanulók törekedjenek a pontos, szép végrehajtásra. 

 A tanári, önálló és társ által közvetített hibajavítás irányításának követése. 

 A változatos térirányokban való tükrözés képessége. 

 A tartási rendellenességek prevenciós megközelítése otthoni gyakorlatokkal, saját 

(családi) felelősséggel is. 

Tartalom 

 1-8 ütemű egyszerű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok; helyes, kontrollált 

testrész- és testtartással rövid sorokká alakítva, törekedve a folyamatos ütemtartásra; 

 Utánzó és játékos szabad, kéziszergyakorlatok, társas-, pad- és bordásfalgyakorlatok. 

 Határozott formájú szabadgyakorlatok; szabadgyakorlati alapformájú 

késziszergyakorlatok (bot, labda, ugrókötél, kislabda, 1 kg-os tömött labda) 

egyszerűbb pad- és bordásfalgyakorlatok. 
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 Egyszerű 1-8 ütemű kéziszer társas-, bordásfal-, padgyakorlatok; utánzó gyakorlatok, 

játékok helyes tartással; ritmikai és dinamikai variációkkal a 8 ütemben;  

 1-4 ütemű tartásjavító, gerinc deformitást megelőző, korrigáló gyakorlatok; a helyes 

testrész-, testtartás alkalmazása a gyakorlatokban, esetenként tükörnél (kép és 

önkontroll) tükrözések bonyolultabb térirányokkal; 

 A verbális formák gyakorlása páros gyakorlatoknál, egymás tanítása egy-két elemi 

helyzetet, mozgást megfogalmazva. 

 Játékos testtartást javító feladatok és játékok, talpboltozatot erősítő testgyakorlatok. A 

még erős utánzási motiváltság segítségével pozitív hangulatú, játékos izolált izomzati 

erősítés a célnak megfelelően 

 Az előző évfolyamokban tanult tartásos helyzetek és mozgásos alapformák bővítése, 

szaknyelvi kifejezések növelése. 

 Testhelyzetek: támadóállás, lebegőállás, lebegőülés; 

 Kartartások: rézsútos tartások, S tartás, vegyes kartartások 

 Kargyakorlatok: karkörzések, könyökkörzés, tölcsérkörzés; mellső fekvőtámaszban 

karhajlítás, nyújtás. 

 Törzsgyakorlatok: hajlítások, döntések, fordítások összekapcsolása különböző 

testhelyzetekben. Lebegőülések. 

 Lábgyakorlatok: lendítések, emelések előre, hátra, oldalra különböző testhelyzetekben. 

 Példajátékok: 

o Versengések a szebb, pontosabb kivitelezésben nemek, sorok között. 

Értékelés 

 A verbális formák számonkérése a mozgással párhuzamosan. 

 A helyes testtartással végzett mozgássor bemutattatása egyénenként, lehetőleg 

tükörnél (kép és önkontroll). 

  „Kis gerinctorna” 3-4 gyakorlat összeállításával, szülőkkel együtt is gyakorolva 

(cicahát, gyíkhelyzet, macskatalp stb.)  

 Figyelembe kell venni a fejlődést, akaraterőt. Félelemkeltést kerülje, a javulást vegye 

észre a tanár. 
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ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK 

Cél 

 Az alsó végtagok izomcsoportjainak erősítése, a keringési és légzőrendszer fejlesztése. 

Személyiségjegyek; pl: akaraterő, kitartás fejlesztése. 

Követelmény 

 Törekedjenek a tanulók a becsületes úton való győzelemre, tegyenek erőfeszítéseket. 

Javuljon teherbíró képességük, gyorsaságuk. 

 Kitartó futás 5-6 percig. 

 Gyorsfutás 40 m távon, állórajttal. 

 A megfelelő mozgástechnika alkalmazása a különféle futásoknál; 

 A tanult tananyaggal való elszámoltatásnál egyéni, számszerűsített fejlődés. 

Tartalom 

 Járás, futás feladatokkal; (irány és iramváltoztatással, fordulatokkal; az első két 

évfolyam feladatainak elhasználásával. 

o Futás közben jelre feladatok: meghatározott testhelyzet, felugrás, fordulat, stb. 

o Oldalazó futás súlypontsűllyesztéssel 

o Futás közben irányváltoztatás - ingafutás, árnyékfutás, cselezés 

 Futóiskola gyakorlatai: térdemelés, saroklendítés.  

 Kitartó futás 5-6 percig. 

 Közepes iramú futás 300-500 m távon. 

 Hosszú távú futások saját tempóban (2-4ooo m). 

 Gyorsfutás 20-40-50 m távon. 

 Gyors indulás különböző testhelyzetekből; állórajt, indulás a hátul támaszkodó lábbal. 

- rajtversenyek 

 Akadályfutás és verseny 50 m távon, 3-4 akadállyal (kerülés, bújás, átugrás, 

lépésnyújtás, lépésrövidítés). 

 Fogó játékok, különböző sor- és váltóversenyek, fokozatosan nehezedő szabályokkal 

 Példajátékok: 

o Fogójátékok több fogóval: "Páros fogó", "Félperces fogó", „Átfutós fogó”. 

o "Fogó párokban", "Pár a ház", "Szalagos fogó", "Fekete- ehér", "Növekvő fogó" 

o Sor- és váltóversenyek tárgy és sorkerüléssel, kéziszerek hordásával, akadályok 

felhasználásával, csoportos társhordással. 
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Értékelés 

 A versengés élményének értékelése. 

 Egyéni különbözőségek megállapítása; ismerkedés a mérhetőséggel, objektív 

eredmény rögzítése 1o-3o m-en. 

 Gyorsfutás 40 m távon időre, indulás állórajttal. 

 1 „iskolakör” (~500 m) lefutása. 

 Értékelés alapja; a tanuló önmagához viszonyított fejlődése ill. a mérések során közel 

azonos teljesítmény elérése. 

 SZÖKDELÉSEK ÉS UGRÁSOK 

Cél 

 Ugrókészség fejlesztése, mozgásszabályozás a fel- és elugrásoknál. 

Követelmény 

 A tanulók tudják szabályozni ugrásaik erejét, irányát. 

 Távolugrás néhány lépés nekifutással, 150 cm sávon át, 50 cm széles elugrósávból: 

egy lábról elugrással, páros lábra guggolásba érkezéssel. 

 Hangsúlyozott elugrás, repülés alatt felhúzott térd. 

 Ugrókötélhajtás: szökdelés kötélhajtással előre; 1/2perc alatt, 40-50 db áthajtás 2-3 

hibalehetőséggel. 

Tartalom 

 Szökdelések, tréfás ugrások feladatokkal az előző évfolyamok gyakorlatainak 

felhasználásával.  

 Ugróiskola gyakorlatai.  

o Sorozatugrások páros, egy- és váltott lábon. 

o Galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés (azonos, ellentétes kar, térd) 

 Felfutás, felugrás lépcsőzetesen elhelyezett szerekre, leugrás feladatokkal (kar, 

lábhelyzet változtatása, fordulat). 

 Szökdelések ugrókötélhajtással: 

o Gyorsasági versenyek: Ki tud több áthajtást végezni 1/2 perc alatt? 

o Állóképesség fejlesztése: Ki tud több ideig szökdelni? 

o Szökdelési kísérletek hátrahajtással egy lábon, lábkeresztezéssel guggolásban, 

helyben és haladással. 
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 Átfutás karikákba, illetve hosszába állított zsámolyokra lépéssel, célbaugrás a 

talajraérkezés helyének megjelölésével ill. változtatásával, páros lábra, guggolásba 

(szivacsszőnyegre, homokgödörbe) 

 Távolugrás:  

o 7-9 lépés nekifutással 50 cm széles elugrósávból 150 cm széles sávon át 

guggolásba. 

o Elugrás emelt elugróhelyről pl: hosszába állított zsámolyról 

 Magasugrás: 

o 3-5 lépés nekifutással a léc vonalára merőlegesen; meredek emelkedésre 

törekvés; repülés alatt előre lendített, felhúzott térd; érkezés guggolásba 

o Gyakorló magasság 40-60 cm (Differenciálás) 

 Példajátékok: 

o Akadályversenyek 20-40 m távon.  

o Egyéni-, sor- és váltóversenyek szökdelési feladatokkal, ugrókötéllel is. 

o Fogójátékok szökdeléssel. 

o Távolugrás és versenyek játékosan. A meder szélességétől függően 2-3 tanuló 

ugorjon egyszerre:  

o Ki tudja magasabbra húzni a térdét? 

o Ki tud a homokba fektetett szalagra ugrani? 

Értékelés 

 Szökdelés ugrókötélhajtással előre: 1/2 perc alatt 40-50 db áthajtás, 2-3 hibával 

 Áthajtások időre; önálló kombináció bemutatása, otthoni gyakorlási lehetőség (házi 

feladat) után. 

 Ugrás távolba néhány lépés nekifutással elugrósávból eredményre. 

 Az értékelésnél figyelembe kell venni a tanuló adottságait, ktivitását, előző 

teljesítményéhez viszonyított fejlődését. 

 DOBÁSOK 

Cél 

 Az erőközlés mértékének megéreztetése tapasztalat útján, a dobóeszköz, a cél és a 

távolság változtatásával. 

Követelmény 

 A dobás erejének, ívének szabályozása. 

 Dobás célba: 6-10 m távolságról 50%-os dobásbiztonsággal 
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 Kislabdahajítás helyből távolba befordulással. (dobóterpesz, ívképzés, váll fölötti 

kidobás, csapómozdulat). 

Tartalom 

 Dobások célba és távolba különböző szerekkel (babzsák, kislabda, gumilabda, 

tömöttlabda, bot) egy és két kézzel; a cél távolságától, a dobószertől függően a 

legcélszerűbb dobásmód alkalmazásával. 

 Gyorserejű célbadobások kis súlyú szerrel távolságba függőlegesen és vízszintesen, 

dobások két kézzel kis súlyú szerrel, vetések, hajítások helyből, kilépésből, 2-3 lépéses 

koordinált lendületszerzéssel.  

 Dobásformák mozdulatai különböző testhelyzetekből. 

 Célzás álló és mozgó tárgy(ak)ra, vízszintes és függőleges célirányokat képezve, a 

céltárgy mozgásának bonyolítása, a mozgás sebességviszonyainak variálása, a 

kiszámíthatatlansági tényezők növelése, - az irányítás pontosságára törekvés.  

 1 kg-os tömöttlabda dobása: kétkezes alsó-, felsődobással, melltől lökésszerűen; dobás 

hátra fej fölött, lábak között, oldalirányba. 

 Sorozatdobások a fenti formák felhasználásával. 

 Kislabdahajítás  

o helyből távolba befordulással, 5 m-enként jelölt tájékoztató vonalakon át. 

 Példajátékok:  

o Célba dobó egyéni és csapatversenyek (különböző dobásformákra késztetés a cél 

és a dobószertől függően) 

o Kidobó-, fogyasztó-, döngető-, bombázó-, halászó-, fogó-, szituációs játékok. 

o "Tűzharc", "Vadászlabda", "Zsinórlabda", "Kiszorító párokban", "Szabadulás a 

labdától" 

o A futások, ugrások, szökdelések, dobások alkalmazása egyéni, sor és 

váltóversenyekben, testnevelési játékokban 

Értékelés 

 A dobásformák fogalmi és mozgásos azonosságának ellenőrzése. 

 Célbadobó versenyek. 

 Kislabdahajítás helyből távolba, tájékoztató vonalakon át.  

 Az értékelés alapja, a tanuló önmagához viszonyított fejlődése, aktivitása. 
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TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK 

Cél 

 A tanulók legyenek képesek helyzet- és helyváltoztató mozgásra támaszban és 

függésben.  

 Személyiségjegyek, pl.: akaraterő, küzdelemszeretet, bátorság, önbizalom, kreativitás 

fejlesztése. 

Követelmény 

 Kötél illetve rúdmászás szabályos mászókulcsolással, mászáskísérletek. Minimum 

követelmény: felugrás hajlított karú függésbe, mászókulcsolással, a testhelyzet 

megtartása 4-5 mp-ig. 

 A technikákban, a gyorsaságban és a függesztőöv funkcionális fejlődésében 

felmutatható előrelépés. 

 Gurulóátfordulás előre: guggolóállásból, guggoló támaszba; gurulóátfordulás hátra: 

zsugorülésből térdelőtámaszba. 

Tartalom 

 Az előző évfolyamokon tanult támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok változatos 

alkalmazása szerkombinációk felhasználásával, a tanulók kreativitásának 

kihasználásával. 

 Kúszások, mászások, egyéb természetes mozgások; helyváltoztatás utánozó 

gyakorlatokkal (kutyafutás, pókjárás, sánta róka, fókajárás, nyuszi ugrás stb.). 

 Helyváltoztatás vízszintes és rézsútos, különböző keménységű felületeken, 

labdakezelés közben is változatos téri tájékozódással; 

 Statikus gimnasztikai gyakorlatok helyzetmegtartó gyakorlása talajon és nehezített 

körülmények között (padon, zsámolyon, szekrénytetőn, vonalon, keskeny felületen, 

padlón, filcen, szivacsban, bekötött szemmel stb.) tornászos tartással; 

 Járások, helyváltoztatások, előre-hátra, fel-le, nehezített körülmények között; hely és 

helyzetváltoztatások bizonytalan egyensúlyi helyzetben; a tornászos tartás mellett 

(lányoknál a legelőnyösebb életkor); 

o Egyensúlyozó járások, fordulatok tornapad gerendáján 

 Gurulások, fordulatok fekvésben és állásban a test hossztengelye körül; felugrások 

kéztámasszal szerekre; 

 Fekvőtámaszban karhajlítási és nyújtási kísérletek 
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 Kötél- illetve rúdmászás szabályos mászókulcsolással -vándormászás. 

o 2-5 fogással fokozódó gyorsasággal, mászások; versenyek, 

 Játékos függésgyakorlatok: 

o 2 kötélen, fejmagas gyűrűn pl.: átfordulás 

o húzódzkodási kísérletek elrugaszkodással, stb. 

 Talajgyakorlatok: 

o spárgában rugózások, hanyattfekvésből emelés hídba(ívképzés vállból) 

o bátorugrás 

o gurulóátfordulás előre, hátra(különböző kiinduló és befejező helyz.)  

o tarkóállás; hanyattfekvésből, nyújtott ülésből emelés nyújtott lábbal tarkóállásba 

csípőalátámasztással ill. lapocka támasztással  

o fejállás: zsugorfejállás, fejállási kísérletek falnál (helyes támaszhelyzet, lassú 

emelés) 

o kézállás: bordásfalnak háttal, guggolótámaszból lábbal lépegetés a bordásfal 

fokain felfelé támasztott kézállás helyzetéig, támlázás helyben. -"sánta róka", 

"kiscsikó", 1 lábbal bordásfal érintése a cél (nyújtott kar, domború hát, tónusban 

tartott törzs) 

o Kézenátfordulás oldalt, "cigánykerék" előkészítése, átlendülés kéztámasszal 

padon, a helyes fordulat megéreztetése 

 Szekrényugrás: 

o Zsugorkanyarlat padon, zsámolyon, 1 és 2 részes széltébe állított szekrényen  

o Nyusziugrás 2-3 db hosszába állított zsámolyon, zsámolyok közötti távolság 30-

50 cm 

o Felguggolás kéztámaszon át 2-3 részes hosszába állított szekrényre, nyusziugrás 

a szekrény végéig, leugrás feladatokkal: függőleges repülés, tornászos beleállás.  

 Példajátékok: 

o "Pókfoci" 

o Egyéni-, sor- és váltóversenyek utánzó támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

felhasználásával, versengések a tornászos testtartásban, szebb kivitelben. 

o Tréfás csoportos társemelések és hordások pl.: "köcsög hordás", "farönk 

úsztatás" 
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o "Fogyasztó szétszórtan" - találat esetén támasz- és függésgyakorlat (kötélmászás, 

hátsó függésben lábemelés; mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás) 

elvégzése után visszaállhat a tanuló a játékba.  

Értékelés 

 A pontos, fegyelmezett megoldások, a „tornászosság” jutalmazása. 

 Kötél- illetve rúdmászás. A mérhető, megtett út, önmagához mért fejlődés; esetenként 

már versengő helyzetben. 

 Gurulóátfordulás előre, hátra a követelményekben meghatározottak szerint. 

 

LABDÁS GYAKORLATOK 

Cél 

 Az önzetlenség, az együttműködési készség kialakítása a játékban. 

Követelmény 

 Tudjanak a tanulók folyamatosan haladni labdavezetéssel. 

 A tanulók ismerjék és alkalmazzák a labda birtokbavételének és továbbításának 

legegyszerűbb módjait.  

 Mutassanak önzetlenséget a labda átadásában az üresen álló társnak. 

 A bővülő labdatechnikai készlet célszerű alkalmazása egyszerűsített sportjátékokban. 

Tartalom 

 Ügyességi és egyéni labdakezelést fejlesztő gyakorlatok 

o Ritmusosság kialakítása minden második lépésre labdaleütés; 

o Labda feldobása, elkapása közben feladatok (taps, guggolás); 

o Labda emelgetése lábbal, dekázás egy lepattanással; 

o Fejelgetés játékos formában falra, társnak; 

o Fabdavezetés vonalon, hullámvonalban, mindkét kézzel, ügyesebb lábbal (labda 

állandó nézése nélkül is); 

o Labdavezetés helyben, közben különböző testhelyzetek felvétele; 

o Álló labda rúgása célba, helyből és nekifutással; 

o Dobások kosárlabdával kosárra, kézilabdával kapura, röplabdával kifeszített 

zsinór felett. 

 Átadási-átvételi gyakorlatok: 

o Egy és kétkezes átadások párokban, mozgás közben is, egyenes irányú haladással 

- értenyúlás, bekísérés; 
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o Pattintott átadások, földről felpattanó labda elfogása; 

o Átadási, gyorsasági illetve pontossági versenyek párokban különböző 

testhelyzetekben pl.: kétkezes alsó, felső, mellső, pattintott, egykezes felső, alsó 

átadások, terpeszülésben, féltérdelésben, helybenfutás közben, utánlépéssel. 

o  

 Példajátékok:  

o Váltóversenyek labdavezetéssel,, dobásfeladatokkal. 

o Labdaadogató sorversenyek) fej fölött, terpesz alatt, oldalt. 

o "Fogyasztó játékok", "Vadászlabda", "Tűzharc". 

o Fogójáték labdavezetéssel (a fogónak labdát kell szerezni). 

o "Szerezd meg a labdát!" (párokban; labdavezetés kézzel, lábbal). 

o "Labdakergető", "Cicajáték". 

o Kispályás labdarúgás egyszerűsített szabályokkal. 

o Célbadobó és célbarúgó versenyek kapura 6-9 m távolságról. 

o Célbadobások kosárra sorversenyben. 

 Játékelemek: 

o találat elkerülése megelőző helyezkedéssel, elugrással; 

o helyezkedés a labda megszerzésére, az átadások megakadályozására. 

Értékelés 

 Labdavezetés hullámvonalban ügyesebb kézzel; labdapassz 2 m-ről tetszőleges 

dobásmóddal falra, labdaelkapás után labdavezetés vissza ügyetlenebb kézzel egyenes 

irányba. Oda-vissza 15-15 m távon.  

ÖNVÉDELMI SPORTOK ÉS KÜZDŐJÁTÉKOK 

Cél 

 Akarati tulajdonságok fejlesztése, kitartás az erőkifejtésben. 

 Biztonságos mozgás kialakítása a küzdő feladatok végzésekor. 

 A társ mozgásához igazodás. 

 A balesetveszély elhárítása. 

Követelmény 

 Alakuljon ki saját teljesítményével kapcsolatos egészséges becsvágy. 

 Tartsa be, és másokkal is tartassa be, a játék- és magatartási szabályokat. 

 Javuljon helyzetfelismerése a védekező és támadó helyzetben. 

 Kerülje a szándékos durvaságot. 
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Tartalom 

 Mozgásügyességet fejlesztő társasgyakorlatok; egyensúlyérzék fejlesztése, 

küzdőfeladatok; húzások,tolások, emelések. 

 Páros egyensúlyi gyakorlatok; tréfás társemelések, játékos küzdőgyakorlatok: 

"Sótörés", "pirospecsenye" mellső fekvőtámaszban, "kakasviadal", húzd el a párod 

stb.) 

 Versengések a gyors reagálás, helyzetfelismerés, a helyzetnek megfelelő 

cselekvésbiztonság fejlesztésére. 

Értékelés 

 Értékeljük az egyes feladatok pontos végrehajtását, a szabályok betartását, a sportszerű 

küzdelmet, marasztaljuk el a szándékos durvaságokat. 

MOZGÁSOS KIFEJEZŐ-, SPECIÁLIS- KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

Cél 

 Mozgáskoordinációs képességek fejlesztése. 

 A ritmus érzékelése és visszaadása, a térben a saját és idegen testmozgás viszonyainak 

érzékelése. 

Követelmény 

 A motorikus emlékezet működése a koreografált mozgássorok bemutatásakor, 

 A kreatív produktum létrehozása a mozgáskészlet kifejező alkalmazásával. 

Tartalom 

 Egyszerű koreografált játékok 

o Mozgás- és zenei ritmus összehangolása, ritmusgyakorlatok tapssal, topogással, 

dobogással, járással, futással, ugrással; gyermek-, népi játékok, táncok, 

gyermekmondókákra, gyermekversekre, mesés gyermekdalokra épülő 

táncmotívumok, etűdök és koreografált mozgássorok, gyermektánc koreográfiák; 

egyszerű történetek, mesék állóképek (rögzített mozdulat), képsorok (mozdulat 

és mozgássor) előadásával csoportban és egyénileg. 

Értékelés 

 Négynegyedes, háromnegyedes ritmusban bonyolultabb motívumok kitáncolása 

tapsra, zenére. 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

Cél 

 A tanulók edzettségének, ellenállóképességének fokozása, az időjárás kellemetlen 

hatásainak elviselésére nevelés.  
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 Szabadidős sportok iránti érdeklődés felkeltése. 

Követelmény 

 A foglalkoztatás hatására ellenállás a megbetegedésekkel szemben, balesetmentes 

mozgáscselekvések; a szabad levegőn végzett testmozgáshoz valós természetes 

hozzáállás, alkalmazkodás hideghez, meleghez. 

 A tanár és szülők felé is követelmény: 

o A tanuló végezzen testmozgást a szabadban az iskolai tanórákon kívül is 

szabadidejében. 

o Kapjon lehetőséget tudásának, szabadtéri sporteszközének bemutatására 

o Tegyen a tanuló felajánlást, hogy a felsorolt szabadidősportok közül megtanul 

egyet: görkorcsolyázás, korcsolyázás, gördeszkázás, kerékpározás, úszás. 

Ellenőrzés: 4. o. vége. 

Tartalom 

 Az első 2 évfolyam szabadtéri mozgás- és játékanyagának bővítése, a lehetőségek, 

létesítmények és a felszereléstől függően. 

 Higiéniai ismeretek növelése, szoktatás az alkalmazásukra. 

 Balesetvédelmi alapismeretek; felelősség a társnak nyújtott segítségadásban. 

 Őszi, tavaszi időszak: 

o a tanult futó- és fogójátékok, labdajátékok (kispályás labdarúgás könnyített 

szabályokkal, lábtenisz); 

o "ugróiskola, "kötélugrás"; 

o ügyességet fejlesztő eszközök használata: pl.: görkorcsolya, gördeszka, kerékpár, 

roller; 

o asztalitenisz, tollaslabda, tenisz; játékos ütögetések párokban, falhoz; 

o  túra, akadálypálya, kerékpáros akadálypálya; 

o strand ill. uszodalátogatás, biciklitúra (a lehetőségek függvényében). 

 Téli időszak: 

o játékos siklások, csúszások jégen, jéghoki korcsolya nélkül; 

o korcsolyázás, szánkózás hócsata. 

Értékelés 

 Felszerelés ellenőrzése, önellenőrzése. 

 Közlekedés akadálypályán. 
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 Önálló játék ill. sporttevékenység. A tanuló megfigyelése: otthonról hozott, szabadtéri 

sportoláshoz alkalmas sporteszközzel történő mozgástevékenység közben. 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRA 

Cél 

 Az egész gyermek fejlesztése tanulási, játék, sport és verseny élmények által, a helyes 

kommunikáció és motiválás jelenlétében, a külső és belső értékeléssel összhangban.  

Követelmény 

 A megfelelő mozgástechnika alkalmazása a különféle feladatok végrehajtásánál. 

 A bővülő technikai és labdatechnikai készlet célszerű, gyors alkalmazása a sportági 

jellegű feladatokban, labdajátékokban. 

Tartalom 

 A tanult mozgásanyag begyakorlása. 

 Játékos versengések azonos korosztályú osztályok, csoportok között. 

 Tanulási, testgyakorlási-edzési anyag ágyazása játékokba, testnevelési játékokba, 

sportágakat előkészítő, egyszerűsített szabályú játékokba. 

Értékelés 

 Versenyek; a csoporttal, csapattal való együttműködés megerősítése, önértékelési 

eljárásokkal is. 

 A versenyben elért eredmények jutalmazása. 
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4. évfolyam 

Részei 

 

Rendgyakorlatok 5 óra 

Előkészítés és prevenció 21 óra 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 24 óra 

Torna jellegű feladatmegoldások 18 óra 

Labdás gyakorlatok, testnevelési és sportjátékok 32 óra 

Önvédelmi sportok és küzdőjátékok 4 óra 

Mozgásos kifejező-, speciális- képességfejlesztés 10 óra 

Szabadidős sporttevékenységek 12 óra 

Szabadon felhasználható óra 16 óra 

Összesen 148 óra 

 

RENDGYAKORLATOK 

Cél 

 Az alakiság fegyelmező erejének kihasználása, a tanulás és a gyakorlás 

hatékonyságának fokozása érdekében. 

Követelmény 

 A tanulók tudják alkalmazni a vezényszónak megfelelő gyakorlatot. 

 Fogadják el és értsék meg a rendgyakorlatok szükségességét, ez mutatkozzon meg az 

órai viselkedésükben is. 

 Vállaljanak egyszerű segítő feladatokat. pl.: szertárfelelősi teendők, sportudvar egy 

részének állandó tisztántartása 

Tartalom 

 Az órakezdés megszokott alaki rendjének automatikus gyakorlása (balesetmentesítés –

rágógumi, karóra, ékszerek, cipőfűző stb.); 

 Sorakozás oszlopban és vonalban segédvonal nélkül is. 

 Jelentésadás, köszöntés, tiszteletadás álló helyben. 

 Nyitódás egész- és féltávolságra, zárkózás térközre. 

 Testfordulatok helyben. 

 Menet ütemtartással, megindulás; megállás két ütemben. 

 Fejlődések, szakadozások helyben, helybenjárás és menet közben is. 

 Játékos lehetőség: 



  Testnevelés és sport 4. 

 56. 

o Versengések csapatok, nemek, sorok között, a precízebb, pontosabb, gyorsabb 

végrehajtásban, az órán adódó szervezési feladatok alkalmával.  

Értékelés 

 A tanulók folyamatos megfigyelése; magatartás, aktivitás, igyekezet értékelése 

dicsérettel, elmarasztalással, tudatosítással. (A rendgyakorlatok súlykolása, 

büntetésként való felhasználása súlyos hiba!) 

 Minimális teljesítmény: alakzatok felvétele és változtatása a reprodukálás szintjén.  

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PREVENCIÓ 

Cél 

 Fizikai képességek fejlesztése, testtartási rendellenességek kialakulásának megelőzése. 

 Betegségmegelőző beállítódás erősítése. 

 Kultúrált, szép mozgás, helyes testtartás kialakítása. 

 Mozgástapasztalatok növelése. 

 Az órai munkára való előkészítés, bemelegítés. 

Követelmény 

 A tanulók a legalapvetőbb mozgásformákból összeállított szabadgyakorlatokat 

folyamatosan, pontosan tudják végrehajtani a tanár utasításainak megfelelően. 

 A gyakorlatok a kiindulóhelyzeten kívül legfeljebb még két alapformát 

tartalmazzanak. 

 Ismerjenek és tudatosan alkalmazzanak néhány testtartási rendellenesség kialakulását 

megelőző gyakorlatot. 

Tartalom 

 A fogalmak bővítése, a mozgáskép megértése és motoros rögzítése; 

 1-8 ütemű egyszerű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok; helyes, kontrollált 

testrész- és testtartással rövid sorokká alakítva, törekedve a folyamatos ütemtartásra; 

 Egyszerű 1-8 ütemű kéziszer-, társas-, bordásfal-, padgyakorlatok; utánzó gyakorlatok, 

játékok helyes tartással. 

 Zenés gimnasztika - aerobik-szerűen ritmikai és dinamikai variációkkal a 8 ütemben; 

 Nyújtó, lazító hatású, az izületi mozgáshatárok növelését célzó gyakorlatok, testtartást 

javító gyakorlatok. 

 1-4 ütemű tartásjavító, gerinc deformitást megelőző, korrigáló gyakorlatok; a helyes 

testrész-, testtartás alkalmazása a gyakorlatokban, esetenként tükörnél (kép és 

önkontroll) tükrözések bonyolultabb térirányokkal; 
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 Játékos testtartást javító feladatok és játékok, talpboltozatot erősítő testgyakorlatok.. 

Értékelés 

 6-8 db reggeli tornára is alkalmas szabadgyakorlatsor önálló végrehajtása, bemutatása 

 „Kis gerinctorna” 3-4 gyakorlat összeállításával. 

ATLÉTIKAI JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK 

Cél 

 A motoros, pszichés és értelmi alapműködések fejlesztése. 

 A tanulók keringési és légzési rendszerének fejlesztése. 

 Futótechnika csiszolása, lendületes futás kialakítása. 

Követelmény 

 Kitartó futás 6-7 perc. A változó feltételeknek megfelelően tudja a tanuló szabályozni 

járását, futását. 

 Gyorsfutás: 30-60 m távon. Törekedjenek maximális futósebesség elérésére, javuljon 

időeredményük az előző felmérésekhez viszonyítva. 

Tartalom 

 Járás, futás zenére, műjárások 

 Járások, futások összetett feladatokkal: iram és irányváltoztatással, lépéshossz 

változtatással, párokban végzett játékos feladatokkal. 

 Futóiskola gyakorlatai, futómozgás csiszolása. 

 Kötetlen futás 6-7 percig;  

 Terepfutás természetes akadályok felhasználásával 300-400 m távon, iram 

megválasztása a terephez és a távhoz viszonyítva. 

 Gyorsfutás 30-60 m távon. (differenciált csoportalakítás) 

 Gyors indulások különböző testhelyzetekből pl.:szökdelés harántterpeszben, jelre 

guggolótámasz és gyors kifutás 

 Álló- és guggolórajt; indulás a hátul támaszkodó lábbal indulóvonal mögül; 

rajtversenyek 6-7 m távon. 

 Fokozó futás, célbafutás gyakorlása. 

 Akadályfutás 40-60 m távon, 4-5 akadállyal (kerülés, akadályok felett átugrás, iram- 

és irányváltoztatás) 

 Fogó játékok, különböző sor- és váltóversenyek, fokozatosan nehezedő szabályokkal. 
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 A szabályok megértése, a kérdezés kultúrájának kialakítása, a szabályok etikai 

vonatkozásai (előnyszerzés, becsületesség, a kudarc elviselése stb.), önkontrollra 

kondicionálás.  

Értékelés 

 Rajtversenyek. Guggolórajt: ismerje a tanuló a vezényszavakat, és az ennek megfelelő 

végrehajtást mutassa be. 

  Futóversenyek 30-60 m távon, eredményre. 

 1 „iskolakör” (~500 m) lefutása időre. 

 SZÖKDELÉSEK ÉS UGRÁSOK 

Cél 

 Szökdelések és ugrások (fel-, le-, át) sorozatugrások kombinált végrehajtása. 

Különféle ugrások alaptechnikájának elsajátítása.  

Követelmény 

 Távol- és magasugrásnál érvényesüljön a felugrás erejének irányának javulása, a kar 

és a láb lendítő erejének összhangja. 

 Távolugrás: 9-11 lépés nekifutással 40 cm-es elugrósávból guggolótechnikával. 

 Javuljon teljesítményük, illetve csökkenjen teljesítményük ingadozása a távolsági 

eredmények szempontjából.  

Tartalom 

 Ugróiskola gyakorlatai: indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés stb. 

 Futás közben felugrások páros és egy lábról, átugrás alacsony akadályok felett 

(babzsák, ugrókötél, bot, medicinlabda) 

 Játékos szökdelések: "békaszökdelés", "szökdelő oszlop a társ vállának és bokájának 

fogásával. 

 Fel-, le-, átugrás; sorozatugrások; pad zsámoly, ugrószekrény alkalmazásával. 

 Felfutás illetve felszökdelés lépcsőzetesen elhelyezett szerekre, leugrás feladatokkal 

(lábterpesztés, fordulat, térdfelhúzás)  

 Kötélhajtással szökdelés: páros és egy lábon, előre és hátrahajtással, szökdelés helyben 

időre: 1/2 perc alatti áthajtások számának növelése; duplázó szökdelés "Ki tud tovább"  

 Távolugrás: 

o helyből távolugrás sorozatban is; 

o 9-11 lépés nekifutással, 40 cm széles ugrósávból; 

o emelt elugróhelyről, zsinóron át. 
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 Magasugrás: 

o a lécre merőleges irányú, 3-5 lépés nekifutással a 3. osztályban tanultak szerint 

o átlépő technika előkészítése, pad fölötti ollófelugrás 

o Gyakorló magasság 40-60 cm. 

 Távolugró és magasugró versenyek 

o versengések a pontos, helyes végrehajtásban 

o differenciálás; magasság emelése csak biztonságos leérkezőhely esetén 

Értékelés 

 Távolugrás guggolótechnikával 40 cm-es elugrósávból, eredményre 

 Értékelés - saját teljesítményhez viszonyított fejlődés alapján.  

 Szökdelés ugrókötéllel; duplázó szökdelés, kötélhajtással előre egy perc alatti 

áthajtások száma 1-2 hibalehetőséggel. 

 DOBÁSOK 

Cél 

 A mozgáskooordinációs képesség fejlesztése. 

 Egymástól eltérő dobásmódok végrehajtása. 

Követelmény 

 A tevékenység céljától, a dobóeszköz sajátosságaitól függően, a tanuló tudjon 

módosítani a szer fogásán, felkészítésén, a dobószer vezetésén. 

 Váljon kifejezetté a kar hajítómozdulata, a dobás erejének és ívének szabályozása a 

céltól és a távolságtól függően. 

Tartalom 

 Célba és távolba dobások, különböző súlyú és méretű szerekkel: (babzsák, kislabda, 

felfújt labda, kosárlabda, 1-2 kg-os tömöttlabda, teniszlabda, bot, freesbe stb.) a 

célpont magasságának, távolságának változtatásával. 

 Hajító-, lökő-, vetőmozdulat; egykezes, kétkezes alsó-, felsődobás célszerű 

megválasztása érdekében játékos célba és távolba dobó versenyek: dobásforma 

megválasztása tanári tanács és tapasztalat útján. (balesetveszély, differenciálás) 

 Kislabdahajítás  

o Távolba, -helyből befordulással -beszökkenéssel (hármas ritmus). Az erőközlés 

minél hosszabb úton történjen! 

 Példajátékok: 

o Kislabdahajító versenyek távolba 5 m-enként jelölt tájékoztató vonalakon át. 
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o "Bombázó" (gumilabdával kosár ill. tömöttlabdákra) 

o "Céllabda" (Kislabdával guruló labdára) 

o Váltóversenyek dobófeladatokkal. 

o "Kiszorító párokban, meghatározott dobásmóddal. 

o Tömöttlabda dobása háttal felállással fej fölül - versengések. 

Értékelés 

 Kislabdahajítás beszökkenéssel (hármas ritmus) távolba, eredményre. 

 Minimum követelmény: 14 m 

o Értékelésnél a technika, a teljesítmény, a fejlődés együttesen számít. 

TORNA JELLEGŰ FELADATMEGOLDÁSOK 

 TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK 

Cél 

 A tanulók életkoruknak megfelelő izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a 

legkülönbözőbb feladathelyzetekben.  

 Kondicionális, koordinációs képességek, mozgásos cselekvésbiztonság, kreativitás 

fejlesztése.  

Követelmény 

 A tanulók sajátítsanak el egyszerű, tornajellegű támasz- és függéshelyzeteket és 

helyváltoztatásokat, legyenek képesek összerendezett mozgásokra. 

 A talajgyakorlati elemeket tornászos testtartásra törekedve, pontosan esztétikusan 

hajtsák végre.  

Tartalom 

 Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok különböző szerek, szerkombinációk 

alkalmazásával. (bordásfal, mászókötél, mászórúd, gyűrű, KTK, rézsutos pad, 

szekrény) 

 Egyensúlyozó járások két zsámolyra tett pad gerendáján, alacsony gerendán. 

 Mellső fekvőtámaszban karhajlítások, nyújtások. 

 Kötél- és rúdmászás; függeszkedési kísérletek lefelé alacsony magasságról;  

 Kötélen rúdon, gyűrűn, különböző szereken játékos feladatok:  

o pl.: bordásfalon: "majomugrás" fordulatok,  

o gerendán: "lajhármászás", támlázás;  

o két mászókötélen: mászás, függeszkedés karrángással;  

 Talajtorna 
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o Híd, spárga lazítása, mérlegállás. 

o Gurulóátfordulások előre, hátra; magasbukfenc. 

o Tarkóállásban lábmozgások. 

o Zsugorfejállás, fejállás falnál; fejállási kísérletek szabadon. 

o Kézállás; fellendülési kísérletek bordásfalnál. 

o Kézenátfordulás oldalt - "cigánykerék" kísérletek. 

 Szekrényugrás 

o  2-3 részes széltébe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás; felguggolás, 

függőleges repülés. 

o A dobbantó használata. 

o Guggolóátugrás - átguggolási kísérletek tanári segítséggel (differenciáltan, csak 

az ügyesebbeknek) 

 Példajátékok: 

o Fogójátékok: "Függés a ház", "Függőfogó"; Fogó majomjárásban, pókjárással; 

"Fekvőtámasz a ház", "Pókfoci". 

o Kötél- és rúdmászási versenyek nem csak gyorsaságra. pl.: Ki tud kevesebb 

fogással felmászni? Ki tud több fogással lejönni? Ki tud karrángással 2 kötélen 

magasabbra függeszkedni? 

o Váltóversenyek tornafeladatok felhasználásával. (Nem elsősorban gyorsaságra 

törekvéssel.) 

o Versengések a tanult tornaelemek szebb, pontosabb végrehajtásában, a 

tornászosabb testtartásban. 

Értékelés 

 Gurulóátfordulások előre, hátra; tarkóállás; fejállás falnál. 

 Felguggolás 2-3 részes hosszába állított szekrényre, nyusziugrás a szekrény végéig, 

függőleges repülés. 

 Kötél- illetve rúdmászás mászókulcsolással egyéni képességek szerint, biztonságos 

magasságba. 

LABDÁS GYAKORLATOK, TESTNEVELÉSI JÁTÉKOK 

Cél 

 Elemi szintű játék- és együttműködési készség birtokában legyenek képesek a tanulók 

különböző labdajátékokban részt venni. 

 Legyenek képesek olyan gyakorlatok elvégzésére, amelyek a sportjátékok technikai 

elemeinek alapját képezik. 
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Követelmény 

 Ismerjék és alkalmazzák a tanulók a labda birtokbavételének és továbbításának 

legegyszerűbb változatait.  

 Ismerjék és tudják a tanult játékok nevét és szabályait. Törekedjenek a szabályok 

betartására, sportszerűségre. 

Tartalom 

 Labdaátadás és átvétel helyben és mozgás közben; különböző irányból érkező labda 

elfogása. 

 Labdavezetés tárgykerüléssel; hullámvonalban váltott kézzel, a labda testtel 

takarásával; magasan és mélyen; irányváltoztatással. 

 Labdavezetésből átadás álló és mozgó társnak. 

 Labdavezetés járás és futás közben lábbal. Guruló labda rúgása a labda megállítása 

nélkül. 

 Kapura lövések, kosárra dobások, háló fölötti átdobások különböző módon. 

 Példajátékok: 

o Cicajáték mozgás közben. 

o Fogójátékok labdavezetéssel. 

o "Pontszerző", "Tartsd a levegőben a labdát!" 

o Pókfoci", "Zsámolylabda", "Zsinórlabda" 

o Kosárlabda, kézilabda, labdarúgás egyszerűsített szabályokkal. 

Értékelés 

 Labdavezetés 10-15 m távon, hullámvonalban, tárgyak kerülésével, váltott kézzel; 

egykezes felső dobás 2-3 m-ről falra, a visszapattanó labda elkapása után labdavezetés 

vissza egyenes irányba, kétkezes pattintott átadás álló társnak. 

 Játéktevékenység közben a tanulók aktivitásának, kreativitásának, együttműködési 

készségének, sportszerűségének megfigyelése, alakítása. 

ÖNVÉDELMI SPORTOK ÉS KÜZDŐJÁTÉKOK 

Cél 

 A tanulók felkészítése, előkészítése a küzdősportokra, kondicionális, koordinációs 

képességek fejlesztése. 

 Személyiségjegyek: önfegyelem, akaraterő, önbizalom, küzdeni tudás fejlesztése. 

Követelmény 

 Sajátítsanak el a tanulók viselkedési mintákat a fenyegetettség elkerülésére. 
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 A kulturált, sportszerű, test-test elleni küzdelem elfogadása és végrehajtása 

(mimimális teljesítmény) 

 Kézfogás a küzdőjátékok előtt és után. 

Tartalom 

 Előkészítő gyakorlatok: a párok kialakításánál ügyeljünk az esélyegyenlőségre; 

magasság, erő figyelembevétele. 

 Játékos páros egyensúlygyakorlatok: 

o leülés és felállás egymásnak háttal állva, karkulcsolással 

o oldalazó futás egymással szemben, vállfogással 

o "kakasviadal" egy lábon szökdeléssel 

 Játékos tolások, húzások párokban, csoportokban: 

o Cél a társ kimozdítása meghatározott területről, illetve testhelyzetből. 

o "Told ki a körből!" (állásban, ülésben, térdelőtámaszban) 

o "Fekvőtámaszharc" (karkihúzás) 

o hasonfekvésben kézfogás, társ áthúzása vonalon 

o kötélhúzás párokban és csapatokban 

 Reakciógyorsaság fejlesztése: 

o "Lábvívás", "Piros pecsenye", "Lábralépés" 

 Emelések, hordások: 

o pl.: "sótörés", "köcsöghordás" 

o "lovaglás" térdelőtámaszban haladó társ hátán 

 Mögékerülés, kiemelés előkészítése, párokban, szerepcserével: 

o társ felemelése a derék átölelésével 

o társ felemelése, területről kitevése 

o társ felemelése, forgatása 

o társ mögé kerülés, talajról kiemelés  

Értékelés 

 A gyakorlatok során a tanulók megfigyelése. Sportszerűség, a szabályok 

megtartásának megkövetelése. 

Feltételek 

 A balesetek elkerülése érdekében a küzdőfeladatokat szőnyeggel borított területen 

végeztessük. 
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MOZGÁSOS KIFEJEZŐ-, SPECIÁLIS- KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

Cél 

 Mozgáskoordinációs képességek fejlesztése. 

 A ritmus érzékelése és visszaadása, a térben a saját és idegen testmozgás viszonyainak 

érzékelése. 

Követelmény 

 A motorikus emlékezet működése a koreografált mozgássorok bemutatásakor, 

 A kreatív produktum létrehozása a mozgáskészlet kifejező alkalmazásával. 

 Az esztétikus, stílusos előadás képi megjelenése, „nézhetőség”. 

Tartalom 

 Egyszerű koreografált játékok 

o Mozgás- és zenei ritmus összehangolása, ritmusgyakorlatok tapssal, topogással, 

dobogással, járással, futással, ugrással; gyermek-, népi játékok, táncok, 

gyermekmondókákra, gyermekversekre, mesés gyermekdalokra épülő 

táncmotívumok, etűdök és koreografált mozgássorok, gyermektánc koreográfiák; 

egyszerű történetek, mesék állóképek (rögzített mozdulat), képsorok (mozdulat 

és mozgássor) előadásával csoportban és egyénileg. 

Értékelés 

 Négynegyedes, háromnegyedes ritmusban bonyolultabb motívumok kitáncolása 

tapsra, zenére. 

 Táncházszerű utánzással történő folyamatos táncolás. 

 Koreográfia bemutatása iskolai programon, szülők előtt. 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

Cél 

 A szabdtéri és szabadidős sportolási lehetőségek megismertetése és megszerettetése a 

tanulókkal, a konstruktív életvezetés kialakítása érdekében. 

 Szabadban történő sportolás jelentőségének tudatosítása, az egészséges életmód 

kialakítása, az egészség megőrzése céljából. Betegségmegelőző beállítódás erősítése. 

Követelmény 

 Végezzen a tanuló rendszeresen mozgásos tevékenységet a szabadban. 

 Ismerjen és tudjon játszani szabadtéri játékokat felnőtt irányítása nélkül is; legyen 

ötlete, elképzelése közös játékra, sportolásra. 

 Fejlődjön játékszervező, kezdeményező készsége. 
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 Minimális teljesítmény: speciális szabadtéri játékok ismerete:  

o ugróiskolák, fogócskák, labdázás. 

Tartalom 

 A 3. osztály azonos témájának mozgástevékenységei, kiegészítve a 4. osztályban 

tanult szabadban is játszható labdajátékokkal. 

Értékelés 

 A tanulók megfigyelése önálló játék- és sporttevékenység közben.  

 Lehetőséget kell biztosítani a 3. osztályban tett vállalás teljesítésének bemutatására. 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRA 

Cél 

 Az egész gyermek fejlesztése szabálykövető tanulási, játék, sport és 

versenytapasztalatok által, a sikerélmény motivációjával, a külső és belső értékeléssel 

összhangban, a nemi azonosságtudat kezdődő megfogalmazása mellett. 

Követelmény 

 A testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzást követő visszaadása 

versenyhelyzetben. 

 A bővülő technikai és labdatechnikai készlet célszerű, gyors alkalmazása a sportági 

jellegű feladatokban, labdajátékokban. 

Tartalom 

 A tanult mozgásanyag begyakorlása 

 Versenyekre való felkészítés. 

 Játékos versengések azonos korosztályú osztályok, csoportok között. 

 Tanulási, testgyakorlási-edzési anyag ágyazása játékokba, testnevelési játékokba, 

sportágakat előkészítő, egyszerűsített szabályú játékokba. 

Értékelés 

 Versenyek; a csoporttal, csapattal való együttműködés megerősítése, önértékelési 

eljárásokkal is. 

 A versenyben elért eredmények jutalmazása. 

AZ ÖTÖDIK ÉVFOLYAMBA LÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES MINIMUM: 

 A tantárgyi tudás tartalmainak elfogadása, a tudáshoz kapcsolódó tanulási 

teljesítményekre összpontosítás.  

 Az egyre bővülő terminológiai fogalmak, szóbeli tanári közlések segítség nélkül 

mozgásos cselekvésekké alakítása.  
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 A tanári hibajavítás irányításának követése.  

 A tanult tananyag visszaadásában, az edzettségi szintben önmagukhoz mért fejlődés, 

teljesítmény javulása.  

 A természetes mozgások területén elfogadhatóan jó végrehajtási technika, 

harmonikussá váló külső kép.  

 Motorikus emlékezet működése a koreografált mozgássorokra bemutatásakor.  

 A szabályok betartása, konszenzuson alapuló alakítása és vállalkozás a játékok 

átformálására, saját gondolati műveleteken alapuló szabályjátékok létrehozására. 


